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Nadat ik op verzoek van de Vereeniging voor Voortgezet Handels-

onderwijs te Amsterdam op mij had genomen om gedurende den winter

1912/1913 een achttal voordrachten te houden over de vermogensbalans,

heb ik mij af moeten vragen, welke onderdeelen van de balansleer ik

meer uitvoerig en welke minder volledig of niet zou behandelen.

Het feit, dat het analytisch onderzoek der gepubliceerde balansen in

het algemeen veel te wenschen overlaat, deed mij besluiten de stof zóó

in te deelen, dat de balanskritiek tot haar recht zou komen. Ik moest

mij daarom beperken tot het essentiëele, tot den inhoud der jaarrekening,

en heb van het formeele deel van de leerstof slechts zooveel kunnen

geven als tot goed verstand van het onderwerp noodzakelijk was.

Hier en daar wijkt mijn leer af van de gangbare opvattingen. Dat ik

mijn meening meer de waarheid nabij acht, spreekt van zelf: anders

had ik ze niet verkondigd. Door te wijzen op andere opvattingen geloof

ik mijn hoorders — en lezers — behoed te hebben voor het gevaar,

dat in al te eenzijdige voorlichting kan gelegen zijn. Dit wat den inhoud

der hierna volgende bladzijden betreft.

Wat den vorm aangaat, bedenke men, dat deze door het oorspronke-

lijke doel is bepaald. De talrijke aanhalingen zijn gemaakt in het belang

van hen, die zich door voortgezette studie een zelfstandig oordeel willen

vormen. Ook het literatuuroverzicht, dat bijgewerkt is tot 1 Februari 1913,

is in de eerste plaats voor hen bestemd.

Voor kritiek houd ik mijn arbeid aanbevolen. Al reageer ik niet op

de besprekingen van mijn arbeid, toch kunnen H.H. recensenten er zich

van verzekerd houden, dat geen opmerking mijn aandacht zal ontgaan

noch onoverwogen ter zijde zal worden gelegd.

J. G. Ch. volmer.
Den Haag, Februari 1913.

VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Veel vroeger dan ik mocht verwachten blijkt een herdruk noodig.

Daardoor ontbrak mij de tijd tot omwerking der lezingen tot een leer-

boek, en heb ik mij moeten beperken tot het aanbrengen van enkele

weinig ingrijpende veranderingen.

J. G. Ch. volmer.
Den Haag, Augustus 1914.
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I. Inyentaris en balans.
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§ 1. De verhoudingen, waarin de mensch staat tot zijn mede-

menschen en tot de economische goederen (waarden) zijn geregeld

door wet en gebruik. Men noemt ze rechten en verplichtingen.

De rechten worden onderscheiden in zulke, die men tegen be-

paalde personen, en andere, die men tegenover iedereen geldig

kan maken.

Een voorbeeld van een recht tegenover allen is de eigendom.

In overeenstemming met de wetgeving van de meeste landen

omschrijft art. 625 B. W. eigendom als het recht om van eene zaak,

behoudens de in wetten vastgelegde beperkingen, het vrije genot

te hebben en daarover op de meest volstrekte wijze te beschikken.

In deze begripsbepaling is zaak genomen in den zin van econo-

mische goederen, of juister van stoffelijke voorwerpen (lichamelijke

zaken) ^).

In art. 555 B. W. is aan het begrip zaak een ruimer beteekenis

toegekend. Daar verstaat de wet door zaken alle goederen en

rechten, welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn. Die rechten

vormen de onlichamelijke zaken.

Velen achten het verkeerd te spreken zoowel van den eigendom

van eenig recht op zaken, die reeds eigendom van een ander zijn,

als van eigendom van voortbrengselen van den geest, zooals auteurs-

recht, octrooirecht, merkenrecht.

Zij vatten deze rechten en den eigendom samen onder het begrip

vermogensrechten *), dat zijn rechten op zaken.

1) Dit begrip gaat deels verder, omdat het ook niet-economische goederen
kan omvatten; deels minder ver. Electrische stroom bijv. is zeer stellig econo-
misch goed en waarschijnlijk geen stoffelijk voorwerp.

2) .Het is moeilijk", zegt Mr. C. Asser (Handleiding tot de beoefening van
het Nederlandsch Burgerlijk Recht 4e druk pag. 7), ,een criterium aan te geven,
waardoor het vermogensrecht zich onderscheidt; in het algemeen is het op geld
waardeerbaar, voor overdracht en vererving vatbaar en kan ieder crediteur er

zijn verhaal op uitoefenen. Er zijn echter talrijke gevallen waarin een rechteen
dier eigenschappen mist en niettemin vermogensrecht moet heeten".
Om deze en andere moeilijkheden te ontgaan, en vooral om een bepaling te

geven, waaraan de niet-jurist houvast heeft, koos ik bovenstaande.
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Zaken zijn dan economische eoederpn »n i. .een aanspraak geven op beoaafll h
"' '^''^^^"' «^'^ hetzij

wel indirect, in waarden kunnen wï/"'"' "^ ^^^^tstreeks dan
vatbaar zijn.

"""^" '"°"^^'' «'"'gezet; d.i. voor realisatie

-^sSr^%:J-X*5en^^^^^^^ van den .ensc.
schen zin - ^ün geen vermoge^ i„ rechtsJr^T:" '"*^''°P°'°^*-
persoon gescheiden kunnen worden ÏT' .'?''"* "'J "'^» ^^" ^en
dracht vatbaar zijn.

' ^" ''^'''«'^e niet voor over-

§ 2. Men noemt:
1". alle vermogensrechten van een oer^nnn ^•

^^«, ook wel kortweg actief)
'^tief-vermo-

• De rechten zelf noemt men activa" nf„ .,

.bezittingen" " ^ of minder nauwkeurig

kortweg />a55/5/») ^ Passief.vermogen of

Jen, d'e°\ereSom™rvan'?°"" """^'ve alle stoffelijke

en andere rechten
^" '"" "'" P'''°°"' ^m vorderingen

sa base, son Zbni •V "'^^"^" ^'^ction; Je Sfj/.? ^'^^P'^^ ^a pro-

schaft darüber^i% ^'""''''^ (BilanzratseJ pag 3^ n/p A^^H^e de cette action,

O) Dit begnp verschilt hemeisbreed van kan taK'*^""^"^-^" «apitaal in economischen zin.

f

Tot de rechten worden ook gerekend de plannen, teekeningen,

enz. van uitgevoerde, uit te voeren en geprojecteerde werken, in

zooverre deze voor den eigenaar gebruikswaarde behielden of voor

overdracht vatbaar zijn. Door ervaring verkregen wijsheid is geen

vermogensobject.

Tot de rechten behooren ook sommige daadwerkelijke verhou-

dingen, welke men samenvat in het begrip „waarde der zaak'\

the goodwill, en waarvan de voornaamste zijn: fabrieksgeheimen,

ligging en organisatie der onderneming %
Het passief vermogen wordt gevormd door alle verplichtingen

van den eigenaar tot het afstaan van deelen van het eigen ver-

mogen of tot het presteeren van diensten.

Het omvat dus niet alle verplichtingen, nl. niet de verplichtingen

om iets niet te doen. De verplichting tot het teruggeven van

goederen, welke zich in onze macht bevinden, maar niet ons

eigendom zijn geworden, als onderpanden, depots en borgtochten

in effecten, wordt alleen dan als passief beschouwd, indien de

zaken zelf onder de activa zijn opgenomen. Verplichtingen uit

borgtocht worden gewoonlijk eerst dan beschouwd passiva te zijn,

als de hoofdschuldenaar in gebreke bleef . *)

Het zuiver vermogen kan slechts bepaald worden, indien de

ongelijksoortige deelen van het vermogen onder een zelfden noemer

zijn gebracht, d. w. z. wanneer van alle deelen de waarde in de-

zelfde muntsoort is uitgedrukt.

§ 4. Men kan de deelen van het vermogen ook groepeeren

naar hunne bestemming of hun rechtskarakter.

a, In de staathuishoudkunde onderscheidt men tusschen vast en

omloopend kapitaal. Tot het omloopend kapitaal worden dan

gerekend die goederen, die maar eens kunnen dienen, omdat

zij in het productieproces opgaan, terwijl het vaste kapitaal

gevormd wordt door die goederen, welke tot verscheidene pro-

ductieve handelingen kunnen dienen. De verbruiksvoorraad

wordt niet gedacht deel uit te maken van het omloopend kapi-

taal, noch de grond van het vaste.

1) Het recht op de firma is wezenlijk niet anders dan de bevoegdheid om
een zaak voort te zetten onder een naam, die voor de afnemers identiek gewor-

den is met een bepaalde wijze van zaken doen. Eene wijziging der organisatie

kan het recht waardeloos maken. Zie ook Passow (Die Bilanzen pag. 37) en Fischer

(Die Bilanzwerte I pag. 103).

2) Zie Bauer (Inventar und Bilanz pag. 5) an Passow (o. c. pag. 53).
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Het individueele vermogen wordt op overeenkomstige wijze

verdeeld in vast en vlottend vermogen.

Het vast vermogen omvat al die zaken, die bestemd zijn het

eigendom te blijven van den betreffenden persoon, zoolang zij

voor het doel, waartoe zij worden gebruikt, geschikt blijven.

Zij dienen den eigenaar met het gebruik, met de directe of

indirecte vruchten. De grond maakt er een deel van uit. Het
vlottend vermogen daarentegen is bestemd om hetzij in het

bedrijf verbruikt, d. i. in andere goederen te worden omgezet,
of tegen andere goederen ingeruild te worden. Geld en vorde-

ringen behooren er toe.

De zaken (goederen en rechten) kunnen verder onderscheiden

worden naar hunne liquiditeit, die afhankelijk is van den tijd,

waarin zij naar hun aard en bestemming, althans zonder dat

door wijziging der bestemming het bezit aan waarde inboet,

in geld omgezet kunnen worden. ^).

Naar hun rechtskarakter onderscheidt men tusschen goederen
en rechten, en worden de goederen wederom ingedeeld in

roerende en onroerende goederen. Onroerende goederen zijn

in den eigenlijken zin des woords die goederen, welke niet

zonder hun karakter te veriiezen verplaatst kunnen worden
(grond, gebouwen, overjarige gewassen). In meer uitgebreiden

zin en overeenkomstig het B. W. behoort er alles toe, wat aan
een gebouw of terrein aard- en nagelvast is en verder al die

zaken, welke tot blijvend gebruik aan het onroerend goed zijn

verbonden.

Art. 567 B. W. rekent de vorderingen en andere rechten tot

de roerende goederen.

§. 5. Omdat alleen personen— natuurlijke ot rechtspersonen—
eigendomsrechten kunnen uitoefenen, hebben alle vermogens-

opstellingen betrekking op een bepaald persoon of op een groep

van personen.

Meermalen is het gewenscht voor die deelen van een vermogen,

die tot een zelfde doel zijn geëngageerd, die in eenzelfde onder-

neming zijn gestoken, afzonderiijke opstellingen te maken.
In het bijzonder is dit noodig, indien meerdere personen ge-

interesseerd zijn bij de financieele resultaten der onderneming.

1) Indien men met iederen prijs genoegen neemt, kan alles verkocht worden

;

verkoop tot noodprijzen sluit men bij de bepaling der liquiditeit uit.

y

\

y

Men spreekt dan van het vermogen der zaak of van de onder-

neming.

Het is noodig in het oog te houden, dat deze opstellingen mets

anders zijn dan onderdeelen van de geheele vermogensberekening

van den eigenaar of de eigenaren der onderneming. *)

§ 6. Om de grootte van een vermogen te leeren kennen is het

noodig te bepalen, wat er deel van uitmaakt en van ieder der

deelen vast te stellen:

Ie. hunne grootte en eigenschappen;

2e. de waarde.

Grootte en eigenschappen worden door opneming bepaald.

De grootte van ieder der deelen van het ^rcrmogen wordt uit-

gedrukt in die maateenheid, welke door de wet, of bij ontstentenis

van desbetreffende bepalingen, door het gebruik voor zaken van

die soort is vastgesteld.

Van de eigenschapppen vermeldt men die, welke invloed uit-

oefenen op de bruikbaarheid van het goed voor het doel, waar-

voor het bestemd is, en daarmede op de waarde.

Het protocol van opneming heet inventaris. *)

Het opnemen zelf noemt men inventariseeren, de inventarisatie.

Zoo spreekt men van het inventariseeren van een inboedel, van

de goederen in een pakhuis.

In het algemeen zal uit den inventaris moeten blijken:

1) Zie Beslissing Reichsgericht 10 I. 1908; anders Rehm (Z.f.H.u. H. 1908

Heft 1) Nach der gegenwartig herrschenden juristischen Auffassung gehort das

Privatvermögen in die Bilanz des Einzelkaufmanns, obwohl diese Ansicht in

direkten Gegensatz zur kaufmannischen Praxis steht und zu den sonderbarsten

Konsequenzen führt." De 2e Verbandstag des Verbandes deutscher Bücher-

revsioren nam vo'gende conclusie: ,es habe sich ein Gewohnheitsrecht gebildet

dahingehend, dass das Privatvermögen nicht in die Bilanz aufzunehmen sei

(/?. Stern.) Zie verder Passow (o. c. pag. 20) en Berliner (Buchhaltungs- und

Bilanzlehre, pag. 40).
^, . ,

2) Zoo is in den meest algemeenen zin elke opsommmg van meerdere, een

geheel vormende, waarden een inventaris. In de boekhouding verstaat men onder

inventaris een staat vermeldende de eigenschappen van alle deelen van een

vermogen. Inventory- a detailed and descriptive catalogue of properties. Garcke

and Fells (Factory-accounts gag. 255). C'est tout k la fois Tétat sommaire et Ie

parallèle complet de tous les éléments qui composent notre capital actuel, Tissot

(Comptabilité nouvelle 1869 pag. 24). .des Inventars als Verzeichnis der Ergeb-

nisse der Bestandsaufnahme, der Inventur'*. R. Gestner (Bilanz-Analyse, Berlin

1912 pag. 29). L'inventaire, simple récolement de choses, soit en quantité, soit

en valeur, soit en quantité et en valeur, que l'on dresse sur Ie vu des objets

pour en constater la présence et leur attribuer une certaine valeur souvent arbitraire.

Cest ici l'inventaire purément arithmétique et statistique, ou extracomptable, c'est

a dire fait en dehors de la comptabilité, E. Léautey et F. VS^attebled (Traite de

comptabilité industrielle, pag. 16.)
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A. met betrekking tot de stoffelijke deelen van het vermogen:
Ie. welke goederen tot het vermogen behooren en waar zij

zich bevinden;

2e. iedere beperking van het eigendomsrecht;

3e. hoe de grootte en eigenschappen werden bepaald.

B. met betrekking tot de rechten en verplichtingen en in het

bijzonder de vorderingen en schulden;

Ie. de aard van het recht of der verplichting;

2e. de naam en de woonplaats van den schuldenaar of van den
schuldeischer;

3e. het bedrag, de vervaldag, het onderpand of de borgtocht

en de rentestand;

4e. de bescheiden, welke kunnen dienen als bewijs.

Van iederen post moet verder, vaststaan, wie voor de juistheid

verantwoordelijk is.

De rangschikking der gegevens kan op tweeërlei wijze plaats

hebben, en wel óf naar de plaats waar de zaken, of de des-

betreffende aanteekeningen, zich bevinden, óf naar hun aard.

De opneming zelf werkt de eerstgenoemde rangschikking in de
hand (klad-inventaris) ; het overzicht verlangt de tweede methode
{net-inventaris).

Uit de inrichting der modellen blijkt reeds, dat in alle bedrijven,

die tot boekhouding zijn verplicht en verder bij alle vermogens,
waarover boek gehouden wordt, de vergelijking met de boekhouding
moet gebruikt worden als middel tot vergrooting van de juistheid

van de inventarissen.

§ 7. Is de inventaris opgemaakt, dan drukt men van alle daarop
voorkomende zaken en verplichtingen de waarde uit in één geld-

soort, welke veelal die is van het land, waar de onderneming is

gevestigd. Daarna bepaalt men de totale waarde der activa, de
som der passiva en het verschil tusschen beide sommen.
De staat vermeldende de waarde van ieder der deelen van het

vermogen, de som der activa, het totaal der passiva en de grootte

van het zuiver vermogen heet vermogensbalans of kortweg
balans.

Het is gebruikelijk, dat de balans in scontrovorm O wordt opgesteld.

1) Hieronder verstaat men dien vorm van rekening, waarin de, ten opzichte
van de grootte der in het hoofd genoemde waarde, positieve en negatieve posten
in afzonderlijke kolommen worden vermeld.

A

11

KLAD-INVENTARIS.
Opgenomen door J. de Wit.

Pakhuis „de Halve Maen".

Zolder achter Java Indigo

li ^*^* "^^^ Tengkawavet

Ie verdieping Straits-coprah

(zon gedroogd)

\ Gelijkvloers id.

r

12 kisten

1

12
D

Bruto

148 1--2

164 3--4

149 5--6

167 7--8

162 9--10

154 11--12

944

30 vaten 189

206

enz.

6235

250 balen

N / \ H

gewichtslij st

2S/I2

Bruto 18516

1/260

507 id.

N H
C 261/300

M C 1/467

id.

Bruto

31187

Emballage in goeden

staat, droog.

Vaten aandrijven.

in consignatie van

R. Parssons & Co. te

Singapore.

Van Leent.

1 Balans (500 Ko.) met

gewichten

1 lessenaar, 2 stoelen.

Blok en tros (30 M.)
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§ 8. Uit het voorafgaande blijkt, dat de inventaris en de balans

twee opstellingen zijn, die op hetzelfde vermogen betrekking

hebben, maar die daarin verschillen, dat:

Ie. uit den inventaris de grootte van het zuiver vermogen

niet behoeft te blijken.'^)

In de „Nieuwe Instructie ende bewijs der looffelijcken Consten

des Rekenboecks . . . Getranslateert ... uit die Italiaansche tale . .

.'*

deur Jan Ympyn Christoffels (Saligher Memoden 1543) komt

de inventaris voor van Nicolaes Forestain. Deze vermeldt naar

het voorbeeld gegeven in Paciolo's Tractatus alle activa en passiva,

zoomede de waarde, maar noch de som der activa, noch die der

passiva en evenmin het zuiver vermogen.

Bartelemy de Renterghem geeft in zijn „Instruction nouvelle"

(Anvers 1592) eveneens een voorbeeld vaneen „inventaire." Daarin

wordt wel de som der activa en die der passiva bepaald, n^aar

niet het saldo, „la balance".

Daarentegen wordt dit saldo wel vermeld in de balance, voor-

komende in Nicolaus Petri Daventriensis voortreffelijk „Boeck-

houden op die Italiaensche maniere" (2e druk 1595) en in den

Inventarius, opgenomen in de „Openbaringhe van 't Italjaansch

Boeckhouden", gemaekt door Anthonis van Neulighem.

In de „Ordonnance deCommerce" van LodewijkXIV(1673)isin

art. 8 van den 3en titel slechts sprake van een inventaris: „Seront aussi

tenus tous les marchans de faire dans Ie meme delai desixmois

(na het publiceeren der ordonnantie) inventaire sous leur seign,

de tous leurs effets mobihers et immobiliers, de leurs dettesacti-

ves et passives, lequel sera recoUé et renouvellé de deux en deux

ans." Jacques Savary, zegt in zijn „Parfait négociant" echter, dat

ook het zuiver vermogen moet worden bepaald.

2e. de inventaris dus uitsluitend de grootte en eigenschappen

der deelen van het vermogen moet doen kennen;

Waardebepaling is niet noodzakelijk. In den klad-inventaris komt

ze nagenoeg nimmer voor. Waar de waarde in den inventaris

wordt opgenomen, geschiedt dit uitsluitend om de opstelling van

de balans te vereenvoudigen.

3e. de vergelijking van twee opeenvolgende balansen den voor-

of achteruitgang van het vermogen doet kennen;

1) Ook Passow (o.c. pag. 2 en 3) ziet in de bepaling van het zuiver ver-

mogen het kenmerk van de balans.

I
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Het opmaken der balansen is een middel tot becijfering van
het bedrijfsresultaat. Waar uitsluitend rekeningen worden gevoerd
over de vermogensbestanddeelen % is deze vergelijking zelfs het
eenige middel ter bepaling van de winst of van het veriies. *)

De berekening heeft dan als volgt plaats.

WINSTBECIJFERING.
Zuiver-vermogen 1909 Y

id. 1910 Z

Overschot (Z— Y) =
bij: kapitaal aan de onderneming

onttrokken (anders dan in

ruilverkeer en voor schuld-

delging)

af: nieuw ingebracht vermogen
(geen opgenomen gelden)

t

___ t + d

f

winst t + d — f

4e. de rangschikking der waarden een andere is;

De inventaris is een protocol, de balans een rekening.

De bepaling van het zuiver vermogen veriangt reeds een stel-

selmatige groepeering der waarden.

Het is niet noodig, dat de rekening in scontrovorm is opge-
maakt, al is dit, zooals hiervoor reeds werd gezegd, gebruikelijk.»)

De balans in van Neulighem's Openbaringhe was in staffelvorm.

Zonder voor zijn meeningeenigbewijsaan te voeren is 5/a/zcA/*)

1) Dat is naar gewoon spraakgebruik enkel-boekhouden.
2) Het verschil tusschen twee opeenvolgende balansen doet niet rechtstreeks

de handelswinst kennen. Ten onrechte zeggen Tissot e.a.: La différence actuelle
avec Ie capital de l'inventaire precedent indiquera Ie benefice. Zoowel in het
dubbel boekhouden als in de gemeenteboekhouding (oude kameraalstiil) heeft
men nog andere middelen tot bepaling van de winst. Zie o.a. Volmer (Begin-
selen van het beheer en de boekhouding der gemeentebedrijven pag. 65)

3) Voor het ontstaan van de vaktermen .bilan en balance" zie ^05500/ (o. c.
pag. 2 en 3). Ik wensch hier slechts aan toe te voegen, dat in de boekhouding
saldo en bilancio synoniemen waren. Zoo zegt Paciolo (cap. XXXIU) ,,ma se
faccende ti accadesse in quel mezzo che fai il tue saldo, ovvero bilancio".

Zie ook
:
Al/r. Schirmer (Wörtenbuch der deutschen Kaufmanssprache) sub Bilanz.

4) De balans (pag. 15). Hij, als vele anderen, vergat, dat des poedels kern
gelegen is in het bepalen van het zuiver vermogen; dat een balans in staffel-
vorm even goed een balans is, als een veerbalans, die toch niet tweearmig is,
een balans is; wezenlijk voor een balans is, dat het gewicht juist wordt bepaald.
Zie ook Gerstner (o. c. pag. 8) die uit 38 en 39 HGB de volgende begripsbe-
pahng afleidt: „Die nach den GrundsStzen ordnungsmSssiger Buchführung in
Kontoform erfolgende Gegenüberstellung der ineinem Unternehmen aufgewende-
ten eigenen (Reinvermögen, Kapital) und fremden Mittel (Schulden= Passiva i. e. S.)
und ihrer Verwendung als aktive (werbende) Vermögensbestandteile (Aktiva)".
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eene andere meening toegedaan. Hij zegt: „het verschil met den
volledigen vermogensinventaris is inderdaad slechts eene vorm-
questie".

5e. de balans veelal minder uitvoerig is;

Het streven naar uitvoerigheid, naar het gaan tot in de kleinste

onderdeden eenerzijds en naar overzichtelijkheid anderzijds, dat
wij overal in de boekhouding ontmoeten, komt ook uit in de
uitvoerigheid van de inventarissen en de overzichtelijkheid der
balansen.

Bara's begripsbepaling van de balans: „c'est une photographie
réduite de l'inventaire" is wel in overeenstemming met de prak-
tijk *), maar verwerpelijk, omdat beknoptheid tenslotte geen wezenlijk
kenmerk der vermogensbalans is.

§. 9. Bepalingen met betrekking tot de balans zijn in de Neder-
landsche wetgeving niet talrijk.

Het Wetboek van Koophandel bevat daaromtrent één artikel (8)

:

,Hij (de koopman) is verplicht alle jaren binnen de zes eerste

„maanden van elk jaar, eenen staat en balans op te maken, in

„een afzonderlijk daarioe bestemd register in te schrijven en eigen-
„handig te onderteekenen".

M.i. kan er geen twijfel bestaan, dat de wetgever, in den zin
van de ordonnantie van Lodewijk XIV en de rechtspraktijk, waarop
de Savary wees, welke tot voorbeeld gediend hebben aan de
overeenkomstige bepalingen in de Code de Commerce, het ge-
wenscht geacht heeft, dat de koopman periodiek een uitvoerigen
staat van zijn vermogen {inventaris) «) zou opmaken, en tevens
zou becijferen, hoeveel het totaal der activa meer of minder
bedroeg dan de som der passiva (balans maken). Deze opvatting
is volkomen in overeenstemming met de eischen der praktijk.

Of met de zes eerste maanden bedoeld zijn de eerste zes maanden
van ieder dienstjaar is aan eenigen twijfel onderhevig. Het staat

echter vast, dat deze lezing nagenoeg algemeen wordt aan-

1) Zie ook J. Sobry, (L'inventaire et Ie bilan pag. 16—27). Hij geeft een
zeer volledige opstelling der activa en passiva in scontrovorm en noemt deze
.inventaire" en laat daarop volgen een verkort uittreksel, dat dan is de balance
d'inventaire".

2) Art. 9 Code de Commerce sprak slechts van een inventaris. Art. 336
W. V S. doet het vermoeden ontstaan, dat met staat en balans eenzelfde opstel-
ling is bedoeld, n 1. de uitvoerige balans. De oudste balansen waren niets anders
dan verzamelingen der boeksaldo's opgemaakt bij het afsluiten der boeken. Het
is mogelijk, dat men deze afsluiting op het oog had.

} \

^ h

't IV-

^
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vaard. ^). Zij is bovendien in overeenstemming met de klaarblijkelijke

bedoeling van den wetgever om den koopman te dwingen zich

minstens eens per jaar rekenschap te geven van den stand van
zijn zaken, en dat minder in zijn eigen belang dan in dat van derden.

De wetgever dier dagen dacht er nog niet aan door voorschriften,

door papieren maatregelen, het individu tegen zich zelf te bescher-

men. Daarom ontbreken strafbepalingen, zoolang de koopman sol-

vent blijft.

Slechts in geval van faillissement werd en wordt nog straf

bedreigd tegen het niet naleven der voorschriften vervat in den
3en titel van het W. v. K. ^)

Voorschriften betrekkelijk de wijze waarop de waarde der activa

en der verplichtingen moet worden geschat, ontbreken zelfs voor
die gevallen, waarin wegens het opmaken en indienen van een
onwaren staat gevangenisstraf kan worden opgelegd. ')

1) Zie o. a. art. 16: Wet op de Coöperatieve vereenigingen.
2) Zie art. 342 W. v. S.

3) Art. 214 F. W.; 336 W. v. S. Zie ook Afo/^n^rflfl//(deFaUlissementswet
verklaard, pag. 533).
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n. De inyentarisatie ^).

§ 10. Het opmaken van den inventaris moet stelselmatig en

met groote nauwgezetheid plaats hebben. Wie daarbij van den hak

op den tak springt, verricht tegelijkertijd dubbel en half werk.

Een eerste vereischte is derhalve het opstellen van een vast

plan, waarin wordt geregeld:

Ie. wat opgenomen zal worden;

2e. wanneer de inventarisatie zal plaats vinden;

3e. wie met het opnemen zal worden belast;

4e. de volgorde waarin en de wijze waarop de inventarisatie

zal plaats hebben;

5e. de vorm van het protocol;

6e. aan wien het protocol moet worden ingediend en door

wien het moet worden gecontroleerd.

De noodzakelijkheid van desbetreffende voorschriften stijgt met

het aantal vermogensobjecten, dat binnen beperkten tijd moet

worden opgenomen. In groote industrieele ondernemingen zijn ze

nagenoeg onmisbaar.

Een voorbeeld vindt men o.a. in Lilienthal's „Fabrikorganisation",

pag. 174 e. v.

Het behoeft geen betoog, dat dit voorbeeld niet voor alle bedrijven

gevolgd kan worden. Het is onmogelijk regels te geven, welke

voor iedere zaak geschikt zijn, omdat zij in ieder bijzonder geval

verband moeten houden met de organisatie van het bedrijf en de

inrichting der magazijnen. Deze laat in den regel veel te wenschen

over «).

1) Zie o. a. Dicksee and Blaine, (Office organization pag. 195). IT. Gru//, Die
Inventur, //. Diemer, (Factory organization and administration pag. 219.)

2) Niet alleen hier te lande. Zoo zegt Diemer (o. c. pag 228) ,One of the

greatest disadvantages from which inventory taking usually suffers is that due
to extremely congested stock-rooms and stock-floor".

>

\U

Waar geen permanente controle op de magazijnen wordt uitge-

oefend, is het gewenscht reeds lang voor den dag van opneming

met de voorbereidende werkzaamheden te beginnen. Een goede

inventarisatie moet ook dat voordeel bieden, dat alles weer eens

voor den dag komt; dat onbruikbaar geworden goederen uitge-

sorteerd worden en wat bruikbaar is weer eens op zijn plaats komt.

§ 11. Het is van het allergrootste belang, zegt Bianchi ^), dat

slechts die bestanddeelen worden geïnventariseerd, die onder de

groep van het vermogen vallen; dat bijv. goederen, die slechts

ter bewaring aanwezig zijn, niet als vermogensbestanddeelen

worden opgenomen.

Ik deel deze meening niet.

De opneming is noodig zoowel in verband met het bepalen

van de waarde van vorderingen (in verband met die van het onder-

pand) als ter bepaling van de grootte der verplichtingen, die mochten

ontstaan, indien eenig toevertrouwd goed te loor mocht zijn geraakt.

Men inventariseere dus alles, wat zich in onze macht bevindt ^).

Is het ons eigendom niet, dan moet zulks uitdrukkelijk worden

vermeld en tevens worden aangegeven, wie de eigenaar is en

waarom het onder onze berusting is (b.v. als onderpand, ter incasso,

ten verkoop, ter reparatie).

Zoodra hij, die met het opnemen der voorraden belast is, van

eenig goed vermoedt of weet, dat het vreemd eigendom is, maakt

hij daarvan melding. Wie met de verificatie der staten belast is,

completeert zoo noodig die aanteekeningen, opdat fouten zooveel

mogelijk worden voorkomen.

§ 12. In de meeste zaken is het gewoonte om den inventaris

op te maken per uit. December.

Dit gebruik is ontstaan, doordat vóór de spoorwegen er waren,

de winter, en in het bijzonder de tijd tusschen Kerstmis en Drie

Koningen, het tijdperk van bedrijfsslapte was.

Het water lag dicht, de wegen waren in den regel onbegaanbaar,

het verkeer was gestremd. Men had dus den tijd om zorgvuldig

1) O. b. pag. 8. Zoo ook Bauer (o. c. pag. 49) .Fremdes Eigentum scheidet
bei der Inventarisation aus".

2) Gegeven het feit, dat de grootte van de verplichting even groot is als
de waarde van het recht, komen desbetreffende posten in de balans of niet of
met een nominaal bedrag voor (zie pag. 7).
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en rustig te inventariseeren, zijn boeken af te sluiten en aan de
cliënteele afschrift der rekening te doen toekomen.
De algemeenheid van dit gebruik, dat is blijven bestaan, is op

zich zelf een argument voor de afsluiting op dien daggeworden,
ledere rekening, welke men ontvangt, is een controlemiddel en ver-

hoogt de kans op juistheid van de eigen opstelling.

Een derde voordeel is, dat het boekjaar samen valt met het burger-
lijk jaar.

De laatste twee argumenten voor de afsluiting op 31 December
zijn de minst belangrijke. Zij geven slechts den doorslag onder
overigens gelijke omstandigheden.

De dag voor het opnemen van den inventaris moet zóó gekozen
worden, dat hij valt in een tijdperk van geringe bedrijfsdrukte,

waarin de voorraden onder normale omstandigheden klein zijn;

zoowel omdat alsdan de loopende zaken het toelaten, dat het
opnemen met de vereischte zorg geschiedt, als omdat bij een
kleinen voorraad de fouten, door onjuiste schatting veroorzaakt,
van minder beteekenis worden.

Voor vele zaken (b.v. voor de beetwortelsuikerfabrieken) is thans
de tijd tusschen 1 Mei en 30 Juli, en dan weer in het bijzonder
30 Juni ^), de meest geschikte.

De instructie moet aangeven, op welken datum en op welk uur
met de inventarisatie wordt begonnen.
Waar zulks mogelijk is, zette men het bedrijf een of meer dagen

stil «).
^

§ 13. Opdat de inventarisatie zoo snel en zeker mogelijk kunne
geschieden, moet ieder, die waarden onder zich heeft, er vooraf
voor zorgen, dat deze zorgvuldig gerangschikt zijn. »)

Waar zulks mogelijk is moet de bewaarder (kassier, magazijn-
meester, houder der wisselportefeuille) een staat gereed hebben
der hem toevertrouwde waarden, van welke lijsten dan uitsluitend
de nauwkeurigheid, daartoe ook gerekend de volledigheid, moet
worden vastgesteld.

1) Met het oog op halfjaar- en kwartaalrekeningen.
2) In veel zaken kan dit zonder bezwaar op 27 December of 2 Januari

geschieden. Hier en daar geschiedt het op Zondag door personeel, dat zich
vnjwilhg aanmeldt en daarvoor een extra belooning ontvangt.

3) In industrieele ondernemingen is het zeer noodig. dat ieder werkman
zulks ook doet voor het gereedschap, dat hij onder zich heeft en voor het werk
dat hij onderhanden heeft. Waar deze zijn ingevoerd moeten gereedschapboekje
en begeleidekaarten van het werk tevens overgelegd worden

\
lil

\

I
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Het opnemen moet plaats hebben door of met medewerking
van personen, die de kwaliteit van het goed kunnen beoordeelen,

dus door vaklieden. Zaken, die zich bevinden in de handen van
beambten, die voor de bewaring aansprakelijk zijn, moeten worden
opgenomen in tegenwoordigheid van den betr. beambte en zooveel

mogelijk door iemand, die in rang boven hem staat, althans niet

zijn ondergeschikte is.

§ 14. lederen opnemer wordt medegedeeld, welke waarden hij

heeft op te nemen, waar en waarmede hij moet aanvangen en

eindigen.

Om dubbele vermelding van hetzelfde goed te voorkomen, is

het gewenscht, dat voor iedere bewaarplaats één man aansprakelijk

is, die er voor moet waken, dat gedurende de inventarisatie niets

aan den voorraad wordt onttrokken of toegevoegd, of zoo dit niet

te vermijden is, iedere mutatie aanteekent.

Omdat iedere verplaatsing onderstelt een uitgaaf op de eene

plaats en een ontvangst op een andere, moeten de destietreffende

aanteekeningen elkander dekken.

Waar zulks slechts eenigermate mogelijk is, sluite men die

bewaarplaatsen, waarvan de inhoud is opgenomen, af tot dat de
inventarisatie is afgeloopen.

Er is geen zaak zóó groot, dat bij flinke organisatie de inven-

tarisatie niet binnen 2 X 24 uur afgeloopen kan zijn. *)

§ 15. Er moet eenheid zijn in de wijze van aanteekenen.

Daarom wordt iederen opnemer medegedeeld, wat hij van de ver-

schillende, door hem te inventariseeren waarden, moet noteeren.

Zoo zal b.v. de instructie kunnen bepalen, dat aangeteekend
moet worden met betrekking tot

Ie. papier in portefeuille:

karakter (wissel, promesse, kwitantie, assignatie, cheque),

wijze van verkrijging (eigen traite, koop a forfait, in reke-

ning, ter incasso), naam van den eigenaar, nummer, naam
van trekker, betrokkene en houder, vervaldag en bedrag.

2e. fondsen:

soort, nummer, nominaal bedrag, aanwezig zijn van dividend-

bewijzen en coupons, of eigen dan wel vreemd goed en
event. den naam van den eigenaar.

1) ,Bereits nach 3 stündigen Arbeit ist meist die ganze Inventur beendet".
Die Organisation des Warenhauses Wertheim, Berlin 1907 pag. 41).

\
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3e.

4e.

koopmansgoederen:

bewaarplaats, aard van het goed, hoeveelheid en merken,
kwaliteit, van welke levering èfkomstig en wie eigenaar is
onderhanden werk:

opdracht-nummer, reparatiewerk of nieuw werk (magazijn
of op bestelling) toestand waarin het goed zich bevindt

In het algemeen moeten deelen va^ een grooter geheel stuk
voor stuk vermeld worden. Men ga daarin echter niet te ver
maar noeme alleen die zaken afzonderlijk, welke zich als een
zeltstandig geheel voordoen; anders worden ze alleen genoemd
voor zooverre ze iets mededeelen met betrekking tot het hoofd-
object, dus meer als toelichting.

Zoo zal men bij een krachtinstallatie afzonderlijk noemen-
a. ketehnstallatie, met het aantal, de capaciteit en de soort van

ketels, de economisers en de trekinrichting;
*. stoommachines, met aantal, type, capaciteit';
c. pompen en condensatie-inrichting;
terwijl b.v. injectoren en waterglazen vermeld worden bij de ketels
waaraan ze zijn aangebracht.

Door aan de opnemers goed ingerichte formulieren ter hand te
stellen wordt de nakoming der voorschriften bevorderd. In vele
gevallen verdient het aanbeveling, dat deze op een karton zijn
bevestigd en zóó zijn ingericht, dat ook een carbon-copie wordt
verkregen. ^

5e. vorderingen en schulden.
Van opnemen der grootte, van inventarisatie in den eigenlijken

zm des woords, kan bij vorderingen en schulden slechts sprake
zijn in zooverre het bestaan ervan blijkt uit daarop betrekking
hebbende stukken, als een acte van hypotheek of prolongatie
een depositobewijs of een ontvangen-rekening-courant.

')Anders moeten de desbetreffende gegevens aan de boeken worden
ontleend Waar zulks niet indruischt tegen hetgeen in de branche
gebruikelijk is, laat men de juistheid van ieder boeksaldo door de
tegenpartij bevestigen door onderteekening van een saldobiljet

In de verzamellijst worden vorderingen eu schulden gescheiden
gehouden en van iederen post vermeld: naam en woonplaats van •

üe tegenpartij, bewijsstuk en bemerkingen met betrekking tot de
invorderbaarheid van de vordering.

Ij Van het toonder- en orderpapier was sub. lo en 20 sprake.
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Lijst No. 1. Goederen in bewerking.
Opnerters J. de Kat & S. de Geus.

In te leveren aan S. van Coevorden.

Lokaal Bankwerkerij. Begonnen 2/1 1913, ten 7 uur v.m.

No. Naam van den werkman.
Werk No.

(t)
Omschrijving van het stuk. Bemerkingen.

16 W. Burgers. 1006 M. Krukas ter afdraaiing. Loon tot 31/12 inge-

vuld, werkstuk goed.

(t) Het kaartnummer wijst reeds aan of het goed eigen of vreemd eigendom is;

n.1.: M (voor magazijn)

R (reparatie voor derden)

O (onderhoud fabriek)

B (op bestelling van derden)

G (garantie)

Lijst No. 1. Handgereedschap.

Opnemers S. de Geus & J. de Kat.

In te leveren aan S. van Coevorden.

Lokaal Bankwerkerij. Begonnen 2/1 1913, ten 7 uur v.m.

No. Naam. Gereedschap-
boekje.

Omschrijving. Aantal. Bemerkingen.

1 W. Burgers. 181

ê

Beitels enz.

enz.

1

Laatste revisie 18/12, ge-

reedschap slecht verzorgd

N.B. Gewoonlijk kan volstaan worden met datgene te noteeren, wat bij vergelijking met
de gereedschapboekjes ontbreekt. Die boekjes worden mede overgelegd.

I
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Stock Survey Sheet.

3t on.

1
f!

I

Supplied by. No.
Weights.

cwt. qrs. Ibs.
Rate.

Value

s d
Remarks.

{Garcke and Fells pag. 155).

Inventory—Tag. ')

Dept. L
Bldg

Cat.No

No. of pieces.

Weight.

Description of article.

Class.

Subclass.

No. of hours labour.

Counted by

Floor

Tag No.

Sec

Job. No.

Checked by

1) Diemer (o. c. pag. 223).

'™"C

1

V

^

(

1

V

1 ^

'-X ' V^
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§ 16. Op ieder blad van den kladinventaris staat vermeld aan

wien het moet worden ingediend ter controle.

Het verdient aanbeveling, dat alle bladen aan één man inge-

leverd worden. ^)

Deze begint met na te gaan:

Ie. of het op te nemen terrein in zijn geheel geïnventariseerd is;

2e. of de voorgeschreven volgorde in acht genomen is;

3e. of de mutatiën, die tijdens de inventarisatie in de voorraden

plaats hadden, van twee zijden zijn vermeld.

Alle leemten en tegenstrijdigheden moeten onmiddellijk worden

nagegaan en de fouten verbeterd.

Eerst daarna wordt blad voor blad door den aangewezen con-

troleur vergeleken met de boeken tot wederkeerige vaststelling der

juistheid en overgegaan tot de samenstelling van den net-inven-

taris, die dient tot grondslag van de balansen. Bijzondere aandacht

moet er aan geschonken worden, dat noch goederen, die door

ons gefactureerd, maar nog niet verzonden zijn, noch zulke, die

wel ontvangen zijn, maar waarover nog geen factuur ingekomen
is, in de balans als activa voorkomen. Goederen, die men ontvangt

tijdens de inventarisatie, moeten op afzonderiijke staten worden
vermeld.

Zij worden alleen in de balans opgenomen, voor zooverre zij

ons eigendom zijn, en de factuur reeds was ontvangen en geboekt.

1) Waar carboncopieën gemaakt zijn, verdient het aanbeveling voor te schrij-

ven, dat de unicaten aan den beambte, belast met de leiding van de inventa-
risatie, en de duplicaten aan den hoofdboekhouder ingeleverd moeten worden.

i,_-
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Ilf. De waardebepaling.

§ 17. Wie zich een oordeel over de waarde van eenig goed

wil vormen, zal zich steeds in de eerste plaats afvragen: in welke

mate is het geschikt om behoeften te bevredigen, welk nut of

welk genot verschaft het bezit, het gebruik.

Het antwoord op deze vragen leïdiiotdelndivldueele gebruiks-

waarde. Deze bereidt het antwoord voor op de tweede vraag:

Welke offers wil ik mij getroosten om in het bezit van het goed

te komen, en zoo het reeds in mijn bezit is, welke andere

waarden, hoeveel geld zullen anderen mij moeten bieden, voor ik

het afsta?

Het antwoord op deze vragen leidt — zoodra hij, die eenig

goed wil afstaan en een ander, die het wil verkrijgen, tot een

overeenstemmend oordeel zijn gekomen — tot de ruilwaarde.

De marktprijs is niets anders dan het punt, waarbij op een ge-

geven tijdstip te zelfder plaatse de schattingen van meerdere per-

sonen, die het goed willen afstaan, en anderen, die het goed willen

verkrijgen, elkander ontmoeten.

Hij is nu eens gelijk aan de hoogste schatting van de waarde

(vraagprijs) door den verkooper, dan weer aan de laagste schatting

van den kooper (bod); in de meeste gevallen echter ligt hij

tusschen beide in.

Al zijn èn ruilwaarde èn marktprijs nooit anders dan de conse-

quenties van individueele schattingen der gebruikswaarde, toch is

de persoonlijke invloed van ieder der schatters een geringere ge-

worden en is de waarschijnlijkheid grooter, dal de bepaling der

waarde minder willekeurig en meer in overeenstemming is met de

eigenschappen, de mérites van de zaak, en dus de objectieve

waarde nader 4comt ^). Hierin schuilt, maar ook hierin alleen, de

beteekenis van den marktprijs voor ons doel.

;

V

(

V #

V

1) Berliner, (Buchhaltungs- und Bilanzlehre II Band. pag. 92.) Einenobjek-

tiven Wert gibt es nicht.

31

De waarde is in ieder bijzonder geval afhankelijk van:

a. de offers, die men zich getroostte om in het bezit van het

goed te geraken — den kostenden prijs;

b. de kwalitatieve eigenschappen van het goed;

c. den invloed van wijzigingen van de smaak (mode);

d. de zuivere jaarlijksche opbrengst (rentabiliteit);

e. de conjunctuur;

ƒ. de hoeveelheid van het goed;

g, de eventueele noodzakelijkheid om het goed spoedig in geld

om te zetten.

§ 18. Het doel, waartoe wij ons een oordeel in concreten vorm

omtrent de waarde van eenig goed willen vormen, beslist mede

over de beteekenis, die aan ieder der hiervoor genoemde factoren

moet worden toegekend.

Wie het bedrag wil bepalen, waarmede eenig deel van het

vermogen in de balans moet worden opgenomen, moet zich ook

de vraag stellen : met welk doel en onder welke omstandigheden

wordt de balans opgemaakt?

Anders toch zal het antwoord op de vraag luiden, indien men

het vermogen voor het doel wil blijven aanwenden, waartoe het

tot nog toe werd besteed, d. i. het bedrijf wil voortzetten, dan

wanneer men tot likwidatie wil overg-aan. De factoren genoemd

onder ey f en g winnen in het laatstbedoelde geval aan beteekenis.

Wat te dien opzichte voor het geheele vermogen geldt, geldt

voor ieder onderdeel.

Anders ook zal de opzet zijn, indien men uitsluitend de grootte

van het zuiver' vermogen op eenig oogenblik wil bepalen, dan

wanneer men op grond der vermogensopstelling de winst wil

becijferen, en dit in het bijzonder, indien het gevonden winstcijfer

moet dienen als basis der winstverdeeling *).

§ 19. Voor de likwidatiebalans ^) moet zooveel mogelijk voor

ieder deel van het vermogen als waarde worden opgenomen de

waarschijnlijke netto-opbrengst bij verkoop, en zullen bovendien

de likwidatiekosten geraamd moeten worden. Voor gebouwen en

1) Zie Volmer, (Inventaris en balans pag. 15) Gerstner, (o. c pag. 11.)

Rehm, (o. c pag. 9/10, 13 en 35), Staub, (o. c. II pag 892) & Fischer. (Grund-

lagen)

2) In den zin van aan de likwidatie voorafgaande berekening van het vermogen.
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terreinen, voor werktuigen en gereedschappen is het niet meer

de vraag: wat zijn ze waard in de onderneming, maar uitsluitend

:

wat zullen zij bij verkoop kunnen opbrengen, waarbij zoowel de

verkoop en bloc als die van ieder der deelen afzonderlijk geraamd

moeten worden. De kostende prijs blijve bij die taxatie buiten

beschouwing.

Voor goederen, die een markt- of beursprijs hebben, kan de

noteering bruikbare aanwijzingen geven. Kortweg den marktprijs

als likwidatiewaarde aan te nemen ware verkeerd. In de eerste

plaats toch zou hij dit slechts kunnen zijn, voor zooverre men

beoogt den verkoop ter beurze, althans op marktconditiën te doen

geschieden '). Verder zou echter nog acht geslagen moeten worden

op de eventueele kosten van vervoer en verkoop ; en op den invloed,

die het aan de markt brengen van eenigszins groote hoeveelheden

op de prijsvorming moet hebben. Vooral voor goederen en effecten,

waarin slechts een beperkte omzet is, kan bij geforceerde afwikke-

ling deze factor van groote beteekenis zijn ^).

Het is noodig er op te wijzen, dat er ook een andere wijze

van schatting voor eene likwidatiebalans mogelijk is; n.1. door

de deelen van het vermogen te taxeeren alsof het bedrijf werd

voortgezet.

De verliezen, die aan de likwidatie moeten worden toegeschreven,

komen dan in de afrekening tenvolle tot uitdrukking.

§ 20. Hoe komt men echter tot de balanswaarde — dat is de

zoo objectief mogelijk geschatte waarde % die de deelen van het

vermogen hebben in verband met het doel, waarvoor zij zijn

bestemd — indien het bedrijf wordt voortgezet?

Tot voor een kleine 20 jaar was men vrij algemeen de meening

toegedaan, dat men ook in dit geval moest ramen, hoe men de

bezittingen en rechten zou kunnen realiseeren *).

1) Een kruidenier zal misschien met uitverkoopprijzen, zeker niet met den

marktprijs zijner goederen rekening hebben te houden.

2) Men denke aan de ervaring bij de faillissementen van groote banken

opgedaan.
Zie Leitner, (o c pag. 275) en Berliner, (o.c pag.69en 100) „DerGrundsatz,

eher zu niedrig als zu hoch schatzen, drSngt sich dem Liquidator mit verstarktem

Nachdruck auf'.

3) Zoo o. a. Staub, (o c II pag 215). Waar er sprake is van objectieve

waarde (zooals bij Stern, Knappe en Staub), daar is steeds gemeend, die wijze

van schatting, waarbij er naar gestreefd is, het persoonlijk element zooveel

mogelijk op den achtergrond te dringen.

4) Men noemt dit het liquidatieprincipe.

i
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Dé waarde, die in het verkeer algemeen aan goederen van een

gegeven soort werd toegekend — en die men dan met den markt-

of beursprijs gelijkstelde — dat was de balanswaarde.

Die meening werd in Duitschland zelfs bekrachtigd door uit-

spraken van het Reichsoberhandelsgericht ^) en het Reichsgericht

in Strafsachen *).

Deze opvatting vond echter overal en steeds meer bestrijders.

Men wees er op, dat de noteering in tal van gevallen niet aangeeft

de waarde, die de goederen voor den ondernemer hebben ; immers

uit het feit, dat niet verkocht is, blijkt, dat de eigenaar tot dien

prijs of niet kon, of niet wilde verkoopen.

Men verwierp dan ook den marktprijs en leerde (Simon c, s.),

dat de individueele waarde (de bijzondere gebruiks- of verkeers-

waarde) de balanswaarde zou zijn ; n.1. voor ten verkoop bestemde

goederen de verkeerswaarde ; voor de overige de gebruikswaarde

;

als hoedanig, Passow vestigt er de aandacht op, zonder nadere

motiveering de kostende prijs (Erwerbspreis) werd genomen.

Ook die leer kon op den duur niet bevredigen, en onder den

invloed van Fischer in Duitschland en van Léautey in Frankrijk,

ontwikkelde zich de leer der boekwaarde.

Ons hebben de argumenten *) door hen aangevoerd niet kun-

nen bevredigen. Men heeft de moeilijkheid niet opgelost, maar

alleen verplaatst. Men heeft ingezien, dat het continuïteitsprincipe *),

hetwelk de geheele boekhoudingsleer beheerscht, onderstelt, dat de

natuurlijke aanleiding tot het boeken van vermogensveranderingen

is het ontstaan en tenietgaan van vermogensrechten. Men vergat

echter, dat het opmaken van de jaarrekening is een daad van toe-

zicht en informatie, en dat èn het toezicht èn die informatie zoo

volledig mogelijk moeten zijn.

1) ,Der Bilanz liegt ... die Idee einer fingierten augenblicklichen allgemeinen
Realisierung samtlicher Aktiva und Passiva zum Grunde; wobei jedoch davon
ausgegangen werden muss, dass in Wirklichkeit nicht die Liquidation, sondern
vielmehr der Fortbestand des Geschafts beabsichtigt wird, und dass daher bei

der Ermitlung und Feststellung der einzelnen Werte derjenige Einfluss unbe-
rücksichtigt zu lassen ist, welchen eine Liquidation auf dieselben ausüben würde".
(Entscheidungen R. H.O.G. Bd. 13 pag. 19).

2) Wert, wie ihn ein mehr oder minder umfassender Verkehrskreis bei Unter-
stellung des Fortgebens gegen Entgelt als realisierbar erachtet(Bd. 19 pag. 120).

3) Zie Fischer (Bilanzwerte, pag. 33 en 49, 130 en 140, en Grundlagen, pag.
14) en Gerstner (pag. 72 en 76).

4) Zie M. V. h. B. 15e jaargang pag. 78. Fischer (Bilanzwerte, pag. 87)

„die Grundsatze der von der Buchführung beobachteten Kontinuitat ihrer Werte".

Volmer. Winstrekening en Vermogensbalans. 3
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Waar Léautey^)zegi: „Ie but è atteindre, en matière d'inven-

taire et de bilan, ne serait-il pas de supprimer radicalement et,

pour toujours, la pratique nefaste des évaluations arbitraires et

de lui substituer la mathématique comptable? Le bilan doit être

sincère et il doit être véridique. La vérité comptable et économique

ne saurait s'obtenir par des estimations, mais exclusivement sur

des comptes exactement établis", daar schiet hij over het doel—
waarachtigheid en juistheid van de balans — heen, omdat er tal

van vermogensveranderingen zijn, die niet het gevolg zijn van

ruil of verwerking en niet anders dan door schatting bepaald

kunnen worden.

2ijn — om ons tot een enkel voorbeeld te bepalen— niet alle

afschrijvingen schattingen?

„Kein Stück," zegt Fischer „des Geschaftsvermögens ist vom

„Wechsel im Werte ausgeschlossen, und die Buchführung und die

„Bilanz sind die Darstellung der in stSndiger Umwertung begrif-

„fenen Vermögensteile, sie veranschaulichen in des Wortes eigen-

„ster Bedeutung die Umwertung aller Werte".

Dat klinkt zeer schoon, maar brengt ons niet verder, omdat

juist de balans mede moet dienen om te constateeren, welke

„Umwertungen" plaats gehad hebben, die nog niet in de boeken

voorkwamen, dus om de boekwaarde te bepalen.

„Die Buchführung selbst bewertet nicht." »)

In de toepassing komen allen dan ook tot heel wat anders.

Fischer, die in het algemeen niet in uitersten vervalt, komt tot

het resultaat, dat de gebruikswaarde van een zaak gelijk is aan

den oorspronkelijken of den evenredig verlaagden kostenden prijs.

Hij ziet, zooals hier te lande b.v. Mr. van Slooten, in den

kostenden prijs een bovenste grens. ^)

Het is echter niet het streven naar „balanswaarheld'\ welke

tot die begrenzing aanleiding geeft, maar de noodzakelijkheid,

waarin vele vennootschappen zich bevinden om het bedrag van

de winst, of juister gezegd het bedrag der te verdeelen winst, te

bepalen.

Zoo leert Qetstner, dat zoolang ze niet verkocht zijn de activa

nooit tot hunne verkoopwaarde opgenomen kunnen worden, omdat

1) Traite des inventaires et des bilans (pag. 168).

2) Leitner o. c. pag. 25.

3) Gnindlagen, pag. 18; van Slooten pag. 27.

}
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„Gewinn erst dann in die Erscheinung treten darf, wenn er

realisiert isf\ *)

Geheel ongemotiveerd en onlogisch volgt dan bij Gerstner;

daarom moet principieel ieder actief opgenomen worden met de

verkrijgingswaarde, echter teruggebracht tot de waarde, die het

goed heeft op den balansdag. De waardevermindering wordt

bepaald

:

a, voor het stamvermogen door afschrijvingen;

b, voor de vlottende middelen, voor zooverre ze een beurs-

of marktprijs hebben, overeenkomstig dien prijs.

Ook Gerstner is gedwongen bij de balans rekening te houden

met de waardewijzigingen, ontstaan door invloeden in en buiten

het bedrijf gelegen, hoewel ze nog in geen ruiling uitdrukking

vonden; ook hij moet andere waarden als aanschaffingskosten en

provenu in de boeken opnemen.

Men kan beweren, dat dit mede geschied is onder den druk

van §§ 38 *) en 40 H. G. B. Indien dit zoo is — des te erger.

De eerste vraag moet zijn: wat is goed en eerst daarna wat

eischt de wet, eventueel met aanduiding van den invloed van

hare voorschriften voor de praktijk. Ook het wettelijk voorschrift

kan èn onjuist in den opzet èn verouderd zijn.

Hoe komt men dan echter wel tot de balanswaarde?

Er is hierop slechts één antwoord mogelijk; n.1. door voor ieder

der deelen van het vermogen te letten op alies, wat invloed op

de waarde ervan voor het bedrijf kan uitoefenen, en op niets

anders.

De winstbepaling, in den zin van vaststelling der te verdeelen

winst, en de techniek der boekhouding zijn nevenzaken, die zeker

onze aandacht eischen, maar toch eerst in de tweede plaats in

aanmerking komen.

De winstverdeeling zelf is geen vraag van comptabiliteit, maar

van beheer; van recht en beleid.

§ 21. Bepaald moet worden, welke waarde de zaken hebben

voor het bedrijf. Hieruit volgt reeds dadelijk, dat „nicht derWert

1) Scherper nog Fischer: Die Erfolgsrechnung kann nur auf Grund wirklich

statt gefundene und nicht bloss bevorstehende Vermögensveranderungen vorge-

nommen werden. Zie ook Volmer (o. c pag. 16); Dicksee (Auditing pag. 197.)

2) .Jeder Kaufmann ist verpflichtet Bücher zu führen und in diesem seine

.Handelsgeschëfte und die Lage seines Vermogens nach den GrundsMtzen ord-

„nungsmassiger Buchhaltung ersichtlich zu machen".
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„auseinander gerissener Ramschware massgebend ist, vielmehr muss

„der Wert einer in der Zusammengehörigkeit seiner einzelnen

„Teile kraftvollen Organisation bei der Schatzung dieser einzelnen

„Teile mit zum Ausdruck kommen." *)

Hoe krachtiger de organisatie van het vermogen is, des te ster-

ker zal ook haar invloed zijn op de waardebepaling, des temeer

zal de „waarde in het bedrijf" kunnen afwijken van de gangbare

waarde voor goederen van dezelfde soort.

Uit de fundamenteele stelling volgt ook, dat, zooals Sobry zegt,

„l'inventaire" — waarmede door hem bedoeld wordt de uitvoerige

balans — „doit avoir un caractère impersonnel. Celui que Ie fait

doit oublier qu'il estime sa propre fortune." *)

§ 22. Op de waardebepaling mag de wensch om het voortbestaan

der onderneming zooveel mogelijk te verzekeren geen invloed

hebben.

Die wensch zelf moge gerechtvaardigd zijn, niet het middel om
er aan te voldoen.

Men mag activa niet te laag ramen om daardoor later in schijn

beter in staat te zijn aan de concurrentie het hoofd te bieden^);

noch meer afschrijven dan noodig is, om spoediger tot aanschaffing

van een moderner werktuig te kunnen overgaan.

De onjuistheid wreekt zich in beide gevallen; in het tweede

geval neemt men een besluit tot vervanging zonder dat het vast-

staat, dat deze werkelijk economisch is; in het eerste stelt men
later op grond 'van een onjuiste kostprijsberekening (o.a. verlaagde

afschrijving) zijn verkoopsprijzen te laag.

Paciuolo voelde het gevaar wel, dat er aan verbonden is koop-

waren te laag te schatten: het geeft aanleiding tot verkoop tegen

te lagen prijs.

In een ander uiterste overslaande, gaf hij een even verkeerden

raad, nl.:

„In deze posten alle zaken nauwgezet onderscheidend, evenals

,dit in den inventaris gedaan werd, moet gij ze den gewonen prijs

1) Berliner (o. c. pag. 89).

2) Sobry (o. c pag. 16 en 60), vergelijk ook Berliner {o. c pag. 87). waar hij het
individueele moment in de schattingen sterk doet uitkomen en Van Slooten
o. c. pag. 26 e. v.

3) Zooals dit aanbevolen wordt door Berliner o. c. pag. 22. Deze schrijver»

die in het algemeen op verdienstelijke wijze de praktijk weergeeft, onderscheidt
echter niet overal even scherp. Zoo ziet hij op pag. 91 over het hoofd, dat ver-

minderende vraag op zich zelf één der belangrijkste factoren der waarde is.
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„toekennen. En neemt dezen liever te hoog dan te laag, namelijk

„als iets U 20 waard schijnt, zegt gij 24 enz.: opdat de winst

U

„beter gelukke";*) d. w. z. opdat gij U meer inspanne een hoogen
prijs te maken.

Recht daartegenover staat de eisch van Sobry ^): „Il ne doit

,pas non plus se rappeler ce que cette fortune était dans Ie passé,

„ni se préoccuper de ce qu'elle deviendra dans l'avenir." Letterlijk

genomen is dit onmogelijk, en zelfs verkeerd, indien men er uit

zou moeten lezen, dat op nog niet in geld uitgedrukte verplich-

tingen geen acht geslagen zou moeten worden ; maar voortreffelijk

is de leer, dat niet geschat mag worden met het oog op het eind-

cijfer van de balans. In dien zin zegt ook Sobry ^): „uneopinion

„assez répandue consiste a croire qu'en faisant les évaluations de

„rinventaire, on doit tenir compte des éventualités d'avenir; es-

„timer par exemple ses marchandises au-dessous des prix-actuels

„s'il y a a prévoir une l)aisse, et leur attribuer une valeur plus

„grande si une hausse est probable.

„Procéder de la sorte ce n'est plus considérer Ie présent, mais

„l'avenir; ce n'est pas dresser un inventaire, mais une espècede
•budget."

Intusschen komt opzettelijk te lage taxatie in het bijzonder voor

bij voorzichtig beheerde naamlooze vennootschappen, waar men de
zoogen. kleinkinderen-politiek volgt bij de vaststelling van het

dividend, en men neiging toont tot het maken van niet door de
statuten voorziene extra-reserves en tot het verstoppen van winst

door overmatig groote afschrijvingen en het drukken van de waarde
der activa.*)

Berliner% hetzelfde waarnemend, zegt: „Je grosszügiger die an
„der Spitze eines kaufmünnischen Unternehmens stehenden Per-

„sönlichkeiten das Geschaft betreiben, desto mehr pflegen sie für

„die Zukunft zu sorgen."

Men kan dit erkennen^) en apprecieeren, maar tevens consta-

teeren, dat het middel, dat men gekozen heeft, niet deugt.

Wat wij reeds hier willen constateeren is, dat in tal van gevallen

1) Paciuolo's Verhandeling over de koopmansboekhouding. (Rotterdam 1896
pag. 26.)

2) o. c. pag. 61.

3) o. c. pag. 58.

4) Zie .Accountancy" No. 65 pag 79.

5) o. c. pag. 90.

6) Zie M. V. h. B. 15e jaarg. pag. 178.
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de balans alleen niet kan aantoonen, welk bedrag als winst onder

de rechthebbenden kan worden verdeeld.

§ 23. Naar een algemeen aanvaarde bepaling is de winst het

verschil tusschen den kostenden prijs en de opbrengst van eenige

goederen.

Alle directe en indirecte kosten, veroorzaakt door de verkrijging,

de bewaring, den verkoop en de aflevering van het goed, moeten

derhalve in een van beide grootheden zijn verrekend.

In de praktijk is dit veelal niet het geval. Men vermindert de

verkoopsom met de koopsom en noemt het saldo, zoo het positief

is, winst en anders verlies. Dit zijn echter slechts voorloopige bere-

keningen; daarom stelt men het totaal der bruto-resultaten tegen-

over de niet verrekende indirecte kosten, die men samenvat in

het begrip „algemeene onkosten'\ en noemt het saldo winst, ook

wel zuivere winst.

Verkoop-Inkoop (Verliezen).

Algemeene kosten. . . .

mnst (netto)

Verkoop-Inkoop (bruto winsten)

idem
a

b

a-f b

Deze methode van rekenen is slechts juist, zoolang ze in

overeenstemming is met de definitie. Zij voert slechts tot een juist

antwoord, indien in de periode waarover de rekening loopt alle

verkregen waarden ook weer zijn afgezet.

Principieel onjuist is dan ook de stelling, verkondigd door

Mr. van Slooten e. a. % dat de algemeene onkosten bij de bepaling

van den kostenden prijs buiten rekening zouden moeten blijven.

Integendeel de stelling moet zijn:

„alle onkosten komen ten laste der periode ten behoeve waarvan
ze zijn gemaakf\ *)

Nu zou daarbij op zich zelf wel meer plaats zijn voor veel

verschil van gevoelen, omdat de splitsing nagenoeg nimmer met
absolute juistheid door te voeren zou zijn.

Het opmaken van de winstrekening is echter een bij uitstek

praktische zaak; iedere kwestie, die daarmede samenhangt, vraagt

1) O. c. pag. 31.

2) M. V. h. B. 15e jaargang pag. 109.
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een praktische oplossing, d. w. z. een die eenvoudig in de toe-

passing en in overeenstemming met soliede beginselen van

beheer is.

Aan beide eischen wordt voldaan, indien men slechts zulke

kosten, die in een gegeven tijdperk zijn gemaakt, ten laste van

een volgende brengt, waarvan het aan geen rechtmatigen twijfel

onderhevig is, dat die volgende er door gebaat zal worden. Dat

overbrengen geschiedt in twee vormen : of door de kosten optenemen

in den kostenden prijs van den voorraad, of door ze direct als

actief te beschouwen (zooals b.v. de onkostenreserve van levens-

verzekeringmaatschappijen).

Men spreekt in het laatste geval van „fictieve activa", soms

ook van „transitoire activa".

Uit het voorgaande blijkt, dat in die activa niets meer fictiefs

schuilt dan in de verhooging van de balanswaarde van andere

activa, door er óók een deel der algemeene kosten in op te nemen.

§ 24. Als eerste der grondslagen van de balanswaarde is ge-

noemd de kostende prijs.

„Die Anschaffungs- und Herstellungspreise bilden in erster Linie

„die Grundlage für die anlasslich der Inventur vorzunehmende
„Schatzung der Aktiven" zegt Fischer.

Deze opvatting wordt algemeen gedeeld.

De meening toch, welke de eigenaar heeft omtrent de waarde,

die eenig goed voor hem heeft, uit zich wel op de meest besliste

wijze in hetgeen hij ter verkrijging van het goed heeft uitgegeven.

Een even besliste meening geeft hij slechts af bij verkoop.

Wijziging van den oorspronkelijken kostenden prijs kan dan ook
slechts plaats hebben, indien het vaststaat, dat de waarde van het

goed voor den ondernemer is gewijzigd Het is daarom te betreuren,

dat in tal van zaken de kostende prijs niet nauwkeurig bekend
is ; dat er in zeer veel gevallen maar met de muts naar gesmeten
wordt.

Erkend moet worden, dat de berekening niet altijd even een-

voudig is. Wil zij juist zijn, dan moet van iedere uitgaaf nauwkeurig
vaststaan het doel, waartoe zij is gedaan en moet de verdeeling

steeds plaats hebben overeenkomstig het karakter der uitgaven.

Speciaal in technische ondernemingen is men echter veelal

gedwongen met benaderde waarden te werken.

Als basis voor de balanswaarde is de kostende prijs slechts
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bruikbaar, indien de calculatie met minstens normale zorgvuldig-

heid en op rationeele wijze heeft plaats gehad.

De zoogenaamde algemeene kosten kunnen in het algemeen
gegroepeerd worden in:

fl. zulke, die gemaakt zijn ter verkrijging van het goed, of die

de strekking hadden de waarde van bestaande goederente

verhoogen

;

zulke, die gemaakt worden om de waarde van bestaande

waarden in stand te houden;

zulke, die gemaakt worden om de zaken te kunnen verkoopen.

den kostenden prijs van den voorraad zullen in den regel

alleen de onder a genoemde kosten opgenomen moeten worden.

Voor ^de beide andere zal in ieder bijzonder geval moeten
vaststaan, dat de volgende periode er mede gediend is.

Zoo zullen de kosten van opslag (magazijndienst) in den regel

niet in den kostenden prijs worden opgenomen ; koopt men echter

goederen met het vooropgestelde doel ze eerst in een later tijd te

gebruiken, dan kan de opslag wel gewettigd zijn. Theoretisch

genomen is het zelfs onverschillig, of de opslag geschiedt om het

goed in bruikbaarheid voor een gegeven doel te doen winnen
(hout en wijn) of om af te wachten tot ze economisch rijp zijn,

tot er vraag naar is (grondbedrijf).

Hieraan sluit zich van zelf aan een tweede vraag, nl.: mag de
rente in den kostenden prijs worden opgenomen?

Dit punt is in de laatste jaren weer sterk op den voorgrond
gekomen.

Hier te lande is Limperg^), in Amerika b.v. Nidiolson (Cost

accounts), in Duitschland Niklisch (Betriebslehre) er aanhanger van.

Zij gaan allen uit van }iet standpunt: had ik niet gefabriceerd,

dan had mijn kapitaal rente gedragen ; van winst is er eerst sprake,

als de bruto-winst meer opbrengt dan de normale rente.

AI de argumenten, die tot nu toe te berde gebracht zijn, be-

wijzen echter niets.

De meerwaarde moge al dienst doen als rechtvaardigingsgrond

van de rente; maar daarom gaat het nog niet aan een z/as/deel

van de meerwaarde aan te wijzen als rente van den ondernemer.
Maar al zou staathuishoudkundig de stelling onaantastbaar

zijn, dan is ze nog niets zeggend voor het bijzondere bedrijf.
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1) Accoutancy No. 109 e. v.

Men kan in de hedendaagsche maatschappij de menschen
indeelen in twee groepen, n.1.:

Ie. Zij, wien één vogel in de hand meer is dan 10 in de lucht.

Dat zijn de loontrekkenden, de ambtenaren en tot op zekere

hoogte de rentetrekkers ^)

;

2e. Zij, wien de kans om van de 10 vogels er 2 of 3 te

verschalken liever is dan die één, die zij in de hand kunnen
krijgen.

Dat zijn de ondernemers.

Ze maken geen aanspraak op loon voor hun arbeid, noch op

rente van hun kapitaal — maar daarvoor op de winst.

Willen zij — buiten de boekhouding om — zich afvragen:

heb ik meer of minder verdiend dan bij een andere organisatie

van mijn vermogen, dan kunnen zij dat doen. En dat zullen zij

wel ook. Willen zij — ter bepaling van hun verkoopprijzen — met

het geïnvesteerde kapitaal rekening houden, dan kan dit in bijzon-

dere gevallen aanbeveling verdienen: maar een winstopslag kan

nimmer deel uitmaken van den kostenden prijs.

De rente, die aan derden wordt betaald, moet natuurlijk wel

onder de te verdeelen lasten worden opgenomen, even goed als

het loon, dat aan anderen wordt 'betaald.

Zou echter iemand de tantièmes in den kostenden prijsopnemen?

Of nu uitzonderingen nooit reden van bestaan hebben, of onder

geen enkele voorwaarde de balanswaarde verhoogd mag worden

in verband met de vermoedelijke winst?

Natuurlijk wel. Zij zijn te eerder te verdedigen naar mate er

grooter zekerheid bestaat omtrent het provenu en daarmede omtrent

de definitieve winst.

Als een den 31 December nog opstaand schip in Maart is

afgeleverd en er een goede winst gemaakt is, dan steekt er niets

kwaads in een deel van de winst, b.v. rente over het eigen kapitaal,

ten bate van het Ie bouwjaar te doen komen.

Is het schip niet afgeleverd, maar heeft het toch reeds een eerste

proeftocht goed doorstaan, nu, ook dan zal het bezwaar, aan de

winstsplitsing verbonden, niet groot zijn.

Hoe minder evenwel de zekerheid is, dat er winst gemaakt zal

worden, des te grooter is het gevaar van die splitsing; in het

bijzonder als ze tot consequentie heeft: winstverdeeling.

1 ) Niet absoluut, omdat om rente te geven „Ie capital doit êtrc mis en action".

Belegging is slechts schijnbaar de eenvoudigste vorm van kapitaals-organisatie.
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't Is de vraag, of ze dan niet in strijd is met de Nederlandsche
wetgeving op de naamlooze vennootschappen.

Dat in buitenlandsche wetgevingen voor bijzondere gevallende
uitkeering van een matig dividend gedurende den bouwtijd, b.v.

aan spoor- en tramwegmaatschappijen, is toegestaan, schijnt mij

toe een zuiver opportunistische maatregel te zijn. Men wil het tot

stand komen van werken van openbaar nut er door bevorderen.

Bovendien valt er een onderscheid waar te nemen in den werk-
kring van de vennootschap gedurende den bouwtijd en tijdens de
exploitatie.

Het dividend aan aandeelhouders is de tot een wettelijk minimum
beperkte bouwwinst. ')

Wat de opmerking betreft, dat, zoo men in den kostprijs de rente

over het eigen kapitaal niet opneemt, hij die met eigen kapitaal

werkt, ook een lager kostprijs heeft dan hij, die met vreemd kapitaal

werkt, deze is juist. Even juist als dat hij die geld op kan nemen
(b.v. de Staat) a 3^^ ^io in dat opzicht gunstiger werkt, dan hij

die 6 % moet betalen; en even juist, als dat hij die in Bremen
electriciteit koopt d 12 Pf per K.W.U. er duurder aan toe is, dan
een ander die er in Limburg 2 cent voor betaalt.

De winstopslag van hem, die met eigen kapitaal werkt, zal hooger
moeten en ook kunnen zijn — dat is waar.

§ 25. De kwalitatieve eigenschappen.

Het goed kan gedurende den tijd, dat het een deel van het

gegeven vermogen uitmaakt, in kwaliteit gelijk blijven; het kan
echter ook vóór- of achteruitgaan.

In de laatstgenoemde gevallen is er aanleiding de waarde,

waarvoor het goed in onze boeken voorkomt, te wijzigen.

Omdat nu de boekhouding in de eerste plaats is een relaas

van feiten, verdient het— theoretisch genomen— aanbeveling, om
indien de waardewijziging niet blijkt uit ruil, en derhalve zoo al

niet het karakter dan toch het bedrag der wijziging op een raming
berust, zulks te doen uitkomen. Men laat de boekwaarde van het

actief onveranderd en boekt het verschil tusschen die waarde en
de raming op een ander hoofd.

1) Wellicht zag men ook in, dat als de wet dit niet mogelijk maakte, pfiffige
Köpfe al spoedig door enkele bepalingen in de aannemingscontracten die winst-
uitkeering toch mogelijk zouden maken.
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De continuïteit in de boeken blijft dan bewaard.

De afschrijvingen, waarop wij nog nader terugkomen, boekt

men veelal op een wijze, die met deze stelling in overeenstem-

ming is.

Evenzoo kan, indien er verschil bestaat tusschen de nominale

en de reëele rente van een fonds, het verschil met de balanswaarde

verrekend worden.

In beide gevallen verdeelt men het verschil tusschen begin- en

eindwaarde over het aantal jaren, dat het goed ons eigendom

zal zijn.

Limperg brengt deze idéé in den volgenden algebraïschen vorm:

. a

—

V
b = a— j—^.

In de meeste gevallen kunnen echter zoowel v als t slechts

geraamd worden, en wordt daardoor ook het bedrag der waarde-

wijziging zelf wederom een raming; afgezien nog daarvan, dat

lang niet altijdj(a—v) het rationeele deel zal aangeven.

Waar — j^—ï—-op zich zelf positief is, schenkt men daarom,

indien v ^n t onbekende grootheden zijn, er de voorkeur aan,

óf dezen factor te verwaarloozen, of er voor in de plaats te stellen

de kosten veroorzaakt door het in bezit houden der waarden.

§ 26. De invloed van den smaak.

Deze factor is van veel grooter beteekenis dan men veelal

vermoedt.

Zijn invloed is merkbaar op gebieden, waar men hem het minst

verwacht, en is lang niet beperkt tot kleeding, meubels, genees-

wijzen en sieraden.

Een buurt komt in den smaak: de grondwaarde stijgt; een bad-

plaats raakt uit de mode: de waarde der perceelen daalt; het

publiek is vandaag warm voor amerikaansche spoorwegen, morgen

voor rubber en was het gisteren voor cultures.

Die mode-vleugjes kunnen voorbijgaand zijn, zij kunnen echter

ook een blijvend karakter aannemen.

Zoo is het zeker een interessant verschijnsel, dat de rente voor

staatsfondsen in de laatste tien jaren meer gestegen is, dan het

disconto; een verschijnsel, dat niet voldoende verklaard wordt

door het feit alleen, dat de rijkspostspaarbanken juist de klanten

^auBEifis^
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voor integralen van de markt trok. ») Het publiek is, trots alle

zedelijkheidswetten, meer geneigd tot dobbelen en spelen :hooge
rente trekt meer aan dan soliditeit.

De mode is gewijzigd, en het is een daad van wijs beleid,

daarop te letten.

§ 27. De hoeveelheid van het goed.

Dat 500 K.G. meer waard zijn dan 100 K.G. van hetzelfde goed
staat in het algemeen vast. *) Dit spreekt echter zóó van zelf, dat

ik dezen factor niet genoemd zou hebben, ware het niet dat ik wilde

doen uitkomen, dat hetgeen men zegt te zijn de nominale waarde
van papier van waarde en vorderingen niets anders is, dan een
hoeveelheidsbepaling: men geeft de grootte der vordering aan.

Ten onrechte spreekt men van de nominale waarde van de
zilveren munt in landen met hinkenden of met gouden standaard.

Daar is de zilveren munt feitelijk een in zilver geslagen munt-
biljet — en haar metaalwaarde is irrelevant, zoolang de inwissel-

baarheid aan geen twijfel onderhevig is. De zilverwaarde is een
metaaldekking, is een onderpand in handen van den bezitter, dat

door dezen te hooger wordt aangeslagen naarmate het krediet

ernstiger is geschokt.

§ 28. De eventaeele noodzakelijkheid om het goed spoedig
in geld om te zetten ook in verband met de conjunctuur, ^)

Goed, dat men niet heeft om te verkoopen, behoudt, tenzij het

achteruitgaat in kwaliteit, voor den bezitter zijn waarde.

Wat maakt het voor den kunstkenner uit, of Amerikaansche ver-

zamelaars heden Metsu, morgen Dou of Hals en overmorgen Bol
favoriseeren : de schilderijen, die de wanden van zijn woning

1) Ook het enorme aanbod van schuldbewijzen van staat en gemeenten,
deels samenhangend met hun optreden als ondernemer, moet hierop van invloed
zijn, omdat het aanbod van soliede fondsen er door vergroot wordt. Zie verder
de praeadviezen over de vraag; Welke zijn de oorzaken en de beteekenis van
den tegenwoordigen hoogen rentestand, ook in verband met de ontwikkeling
van de welvaart? uitgebracht voor de Vereeniging van de Staathuishoudkunde
en Statistiek door Prof. Mr. J. Baron d'Aulnis de Bourouill en Mr. G. H. Hintzen
t's-Gravenhage, 1914).

2) Niet altijd : men denke aan de mogelijkheid, dat de voorraad de behoefte
veel malen te boven gaat

3) Onder conjunctuur verstaat men den samenloop van gebeurtenissen en
omstandigheden in verband met hun invloed hetzij op de maatschappij in haar
geheel (algemeene conjunctuur) of op een of meer bedrijven in het bijzonder
(bijzondere conjunctuur) De algemeene conjunctuur drukt zich bovenal uit in het
verloop van de voortbrenging, van het verbruik, van de prijzen, van den rente-
stand en der werkloosheid.
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sieren, blijven hem er dezelfde om, zoolang hij niet wil en niet

moet verkoopen.

Naarmate echter de noodzakelijkheid om te realiseeren, binnen

een bepaalden tijd te realiseeren, grooter is, zal ook de invloed,

welken men moet toekennen aan de ruilwaarde, grooter moeten zijn,

zal de liquidatiewaarde van meer beieekenis morden voor dat deel

van het bezit. Zoo zal, om ons tot een enkel voorbeeld te bepalen,

een levensverzekeringmaatschappij in oorlogstijd niet behoeven aan

te nemen, dat haar geheele effectenbezit in waarde is teruggegaan,

maar slechts van een zóó groot deel, als zij in het ergste geval

in den loop van een jaar zou moeten realiseeren.

Daaruit volgt, dat de opeischbaarheid der passiva een factor is,

die bij de bepaling van de balanswaarde der activa niet uit het

oog verloren mag worden.

Dit is niet in strijd, maar in overeenstemming met de vroegere

stelling (resp. formule): t is gewijzigd.

De invloed van de conjunctuur is een soortgelijke: zij heeft

zoowel op V als op t invloed; bij dalende conjunctuur vallende

prijzen en vermindert de navraag: v daalt en steeds meer; de

plaatsing wordt moeilijker en t stijgt.

Minder interesseert nu echter t dan v.

Dat is in zóó sterke mate het geval, dat men voortgaat met

produceeren, hoewel men weet, dat bij verkoop niet alleen geen

winst maar zelfs de kostende prijs niet te maken zal zijn.

Het kan voordeeliger zijn dóór te werken, zoolang het provenu

behalve de variabele kosten ook nog een deel der constante lasten

dekt.

Bij voortbrenging onder zulke omstandigheden, ware het onjuist

de producten in de jaarrekening op te nemen tot den, op de

gebruikelijke wijze berekenden, kostenden prijs.

Integendeel, in dien prijs mag slechts een zoodanig deel van

de constante kosten verrekend worden, als daarop in overeen-

stemming is met den prijs, die door den ondernemer gemaakt

werd of kan worden, bij de vóórcalculatie werd gelegd.



IT. De bepaling yan de waarde der yersehillende

balansposten in liet bijzonder.

§ 29, Wij zullen hierbij de volgorde in acht nemen, die bij

den inventaris is genoemd, n.1.: actief — passief — zuiver ver-

mogen en daarbij afzonderlijk bespreken:

Activa,

Ie. Onroerend goed, bestemd tot blijvend gebruik.

(Stamvermogen — Betriebsanlagen).

2e. Onroerend goed, bestemd ten verkoop,

3e. Waarden bestemd tot blijvende belegging,

4e. Speculatieve waarden,

5e. Waarden bestemd tot tijdelijke belegging,

6e. Vorderingen,

7e. Voorraden,

8e. Geld en geldsurrogaten,

9e. Rechten en imaginaire waarden.

Passiva,

Ie. Schulden: a. op langen termijn;

b, op korten termijn.

2e. Nog niet in geldschulden overgegane verplichtingen.

Zuiver-vermogen,

Ie. Oorspronkelijk vermogen.

2e. Wijzigingen in het vermogen aangebracht, als:

a, gerealiseerde baten;

b, geraamde baten.

§ 30. Onroerend goed bestemd voor blijvend gebruik.

Met betrekking tot deze groep van activa is men eenstemmig

van meening, dat men bij de waardebepaling moet uitgaan van

den kostenden prijs.

4,
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Bij terreinen zal mën, afgezien van uitgaven gedaan tot amelio-

ratie van het terrein, welke den kostenden prijs verhoogen, die

waarde in de boeken onveranderd doen voorkomen.

Of buurman A, die moet verkoopen, met een lageren prijs genoegen

neemt, of dat B een soortgelijk terrein duurder betaalde, doet niets

ter zake; de waarde voor het bedrijf blijft dezelfde.')

Dikwijls komt het voor, dat bij stijgende grondwaarde de bruik-

baarheid van een terrein voor de onderneming daalt, omdat het

toenemend verkeer allerlei nieuwe beletselen veroorzaakt.

De grondwaarde is een factor, die eerst ter sprake komt bij

verkoop, 't zij van de zaak in haar geheel, of van enkele 'of alle

gebouwen en terreinen, (omdat men den zetel der onderneming

wil verplaatsen. *)

Bij gebouwen en in het algemeen bij zaken, waarvan de waarde

door het gebruik of door het verloop van tijd achteruitgaat, moet

met die waardevermindering rekening gehouden worden. Men
noemt dit afschrijven.

Van de leer der afschrijving zullen wij hierna een kort overzicht

geven.

§ 31. Onroerend goed bestemd tot verkoop.

De balanswaarde is ook hier de kostende prijs.

Omdat echter verkoop de bestemming is, welke de ondernemer

aan het goed gegeven heeft en de liquidatiedag nader ligt, mag
de verkoopwaarde niet è priori verwaarloosd worden.

Met waardeschommelingen moet te eerder rekening gehouden

worden, naarmate uit de prijzen, gemaakt voor tot vergelijking

geschikte terreinen, met grooter standvastigheid een ontwikkeling

in bepaalde richting blijkt.

Men denke er echter aan, dat indien een stijging der grond-

waarde blijkt, die waardevermeerdering nooit meer is dan eene

raming en dat zij eerst voor uitkeering in geld vatbaar is, indien

zij gerealiseerd is. *)

1) Wat de zoogen. reserveterreinen betreft, wil het mij toeschijnen, dat in
het algemeen een verhooging van den kostenden prijs geen aanbeveling
verdient, en in ieder bijzonder geval uitdrukkelijk gemotiveerd moet worden.

2) Het kan daarbij voorkomen, dat door het feit der verplaatsing zelf de
waarde der terreinen daalt of stijgt.

3) Indien bij verkoop de betaling in incourante aandeelen eener nieuwe
bouwmaal schappij geschiedt, kan uitkeering der winst ook slechts in aandeelen
geschieden.

I)
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In vele gevallen, zóó bij gemeenten als bij naamlooze vennoot-
schappen, die de exploitatie van gronden ten doel hebben, is het

gebruikelijk den kostenden prijs te verhoogen met het bedrag, dat

de rente van het geïnvesteerde kapitaal (r) meer bedraagt dan de
terreinen aan pacht enz. (p) opbrengen.

Men stelt dan:

(r— p)\n
a — n

(
a 1 4 '))

t
" \* ' 100

Ze is te verdedigen, omdat de transactie bedoelt profijt te trek-

ken van een economisch ontwikkelingsproces.

Uitkeering van winst in den vorm van geld op grond van een
waardebepaling naar deze formule, is onder alle omstandigheden
verwerpelijk, *)

De formule zelf is te gevaarlijker naarmate de kans grooter is,

dat in a reeds een groot deel van de mogelijke meerwaarde is

verdisconteerd waardoorook-^^^ grooter wordt.
1UU

§ 32. Fondsen bestemd tot blijvende belegging.

Behalve met den kostenden prijs zal ook rekening gehouden
moeten worden met de wijziging van de innerlijke waarde van het

fonds.

Bij fondsen, die onder of boven pari gekocht zijn, zal in verband
met de aflossingkansen en den koers waartegen de aflossing kan
geschieden, de waarde bij iedere volgende balans stijgen of dalen.

In het algemeen verrekene men bij schuldbrieven, welke een
vaste rente geven, het verschil tusschen de reëele en de nominale
rente met de balanswaarde.

In hoeverre ook met de beurswaarde rekening gehouden moet
worden, hangt, zooals ik hiervoor reeds heb gezegd, voornamelijk
af van de opzegbaarheid der passiva.

Toch moet ook op het fonds zelf acht geslagen worden en vooral

op de motieven der koerswijziging. Het is immers niet hetzelfde,

of die verandering is ontstaan als gevolg van schommelingen van

1) Zie voor het verband tusschen de toeneming der grondwaarde en de
uitkeering van dividend uit opgenomen kapitaal: Verkerk in Accountancy 1911
pag. 111 en 126 en mijn artikel betr: het grondbedrijf en zijn boekhouding in
No. 131 van dat tijdschrift

2) Wel kan men, als de stijging der grondwaarden evident is overgaan, tot
verhooging van het maatschappelijk kapitaal en de meerwaarde in aandeden
uitkeeren.

<
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den rentestand, dan wel van een wijziging der soliditeit van den

debiteur, of van verhoogde rentabiliteit van het bezit. ^)

De koerswijziging heeft in het eerste geval gewoonlijk een tijdelijk

karakter en kan dan buiten beschouwing blijven, terwijl in het tweede

de innerlijke waarde van h^t stuk is gewijzigd, wat in de balans

tot uitdrukking moet komen.

Naarmate een fonds een uitgebreider markt heeft, zal de koers

in zulke gevallen winnen aan bruikbaarheid voor het bepalen van

de verandering van de waarde.

Niet gerealiseerde verhooging van de waarde der fondsen kan

niet ter verdeeling komen en moet dus afzonderlijk worden vermeld.

Het creëeren van een „reserve voor koersverschillen", zooals

men die op vele balansen aantreft, heeft de bedoeling aan de

gerealiseerde winsten zooveel te onttrekken, als noodig zou zijn

om het verschil tusschen kostenden prijs en koerswaarde te dekken.

Het raakt uitsluitend het financieel beleid, of men die reserve

na koersherstel al dan niet wil opheffen.

Wat betreft de beleggingen van levensverzekering-maatschappijen,

maakte de Heer Bosman op den 5en Accountantsdag de opmerking,

dat bij die lichamen feitelijk jaar in jaar uit een gedeelte van de

beleggingen wordt gerealiseerd; maar dat dit niet duidelijk uit-

komt, omdat tevens opnieuw wordt belegd. Hij vond daarin een
grond tot het aannemen van den beursprijs als balanswaarde.

Die conclusie is onlogisch. Wat gezegd werd, wijst er slechts op,

dat voor een evenredig deel van den voorraad de middenkoers van
het afgeloopen jaar als kostende prijs aangenomen zou moeten
worden.

De vraag is dan evenwel : met welk deel van den voorraad moet
die prijs verrekend worden? Hierop kan in het algemeen geen
bevredigend antwoord gegeven worden.

Daarom is het beter en meer in overeenstemming met de alge-

meene principes, indien aan de reserve voor koersverschillen aan

het einde van ieder jaar wordt toegevoegd - van het verschil

tusschen den kostenden prijs en de beurswaarde der beleggingen,

waarbij - de verhouding aangeeft van de in het afgeloopen jaar

1) De solvabiliteit kan geacht worden te zijn verbeterd, wat een stijging der
koersen tengevolge heeft, of ongunstiger beoordeeld worden, wat tot daling aanlei-
ding geeft.

Volmer, Winstrekening en Vermogensbalans. 4



h

50

vervallen bedragen en de contante waarde van alle betalingsver-

plichtingen.

Men brengt op deze wijze ten laste van ieder jaar het verlies,

dat zou geleden zijn, indien dat deel der activa, hetwelk staat

tegenover de verplichtingen, die in het boekjaar afliepen of kleiner

werden, werkelijk waren verkocht.

Bij verzekeringsmaatschappijen kan de reserveberekening de
daartoe noodige gegevens verschaffen. *)

Er is in de voorgestelde methode een onnauwkeurigheid; om-
dat men ten onrechte den koers van 31 December aanneemt als

de verkoopwaarde. Juister ware het wellicht den middenkoers van
het geheele jaar te nemen. Bij de uitvoering der regels zal men
gewoonlijk gewild inconsequent zijn, opdat men, zoodra de koers-
waarde hooger wordt dan de kostende prijs, met het boeken der
correctie ophoudt.

Deze daad van voorzichtigheid maakt evenwel een paar aan-
vullingen noodig, te weten:

P. dat aan de reserve voor koersverschillen geen bedragen
worden toegevoegd, zoodra en zoolang de boekwaarde der fondsen
(kostende prijs — reserve voor koersverschillen) gelijk of kleiner
is dan de beurswaarde;

2^. dat winsten bij uitloting van stukken gemaakt ten bate der
winstrekening komen.

Er doet zich verder deze vraag voor: hoe moet gehandeld
worden, indien de belegging deels bestaat uit fondsen en deels
uit hypothecaire leeningen of grondbezit?

Het meest voor de hand liggende antwoord is: er moet uit-

sluitend met de fondsen rekening worden gehouden, èn omdat
deze naar hun aard eerder bestemd zijn om te voorzien in kas-
middelen dan de andere beleggingswaarden, èn omdat het waar-
schijnlijk is, dat ook de oogenblikkelijke realisatiewaarde dier
bezittingen onder dezelfde invloeden zou geleden hebben als de
fondsen. Hiermede kan men accoord gaan, mits rekening gehouden
wordt met de bedragen, die in een jaar door verkoop van on-
roerend goed of aflossing van hypothecaire leeningen disponibel

1) In Accountancy No, 126 stelt de Heer Nijst, die overigens met mijn
betoog accoord gaat, voor, de beleggingen, en dus ook de risico's van ieder jaar
gescheiden te houden.

Dit schijnt me toe niet alleen onnoodigen arbeid te kosten, maar ook minder
juist te zijn. Er is geen andere splitsing noodig dan tusschen die polissen, waar-
door de reserve stijgt en die waardoor zij daalt.
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kwamen, omdat het bedrag in fondsen, dat verkocht had moeten
worden, evenveel kleiner wordt.

Ook landerijen en woonhuizen zijn een gewilde beleggings-
vorm. De kostende prijs, verminderd met een matige afschrijving,

wordt in den regel als balanswaarde aangenomen.
Omdat de realisatiewaarde bijna uitsluitend door de huurwaarde

wordt beheerscht, wordt in de praktijk de balanswaarde hiermede
in enkele gevallen in overeenstemming gebracht, naar de formule:

Voor stadshuizen is ± 16 maal de brutohuur of 22 maal de
nettohuur, zoolang geld op Ie hypoteek voor ± 4

®/o verkrijgbaar

is, normaal. De formule is bruikbaar voor bouwmaatschappijen,
welke huizen hebben met verkoop als einddoel, en dan nog onder
voorbehoud, dat de aldus gevonden waardevermeerdering als niet

gerealiseerd worde beschouwd.

Tot de fondsen, bestemd tot blijvende belegging, kunnen ook
gerekend worden sommige polissen van levensverzekering (gemeng-
de verzekering), waarvan de waarde gelijk is aan de zoogenaamde
wiskundige reserve. *)

In de praktijk komen deze polissen zelden op de balans voor;
de premie wordt ten laste der privé-rekening gebracht en evenals
die, welke betaald wordt voor verzekering van kapitaal na het
overlijden van den verzekerde, beschouwd als een schenking.
Van dit gebruik dient echter afgeweken te worden, indien de

polis dient tot waarborg van een schuld van den verzekerde, om-
dat de premiebetaling dan quasi is een vorm van schulddelging.

§ 33. Speculatieve waarden.

Ook van deze waarden moet de kostende prijs onveranderd in

de boeken blijven voorkomen, omdat het van het grootste belang
is later bij afwikkeling het resultaat in één cijfer voor zich te

hebben.

Speculatie in roerend goed heeft ten doel in het algemeen realisatie

binnen betrekkelijk korten tijd. In vele gevallen staat de eindtermijn
zelfs vast.

1) Hierin is o = de netto opbrengst, r de rente van ƒ 1,— in een jaar,
n het aantal jaren, dat men huur zal trekken.

2) Voor de berekening hiervan zie men o. a. van Overeem. (Leerboek van
het handelsrekenen, deel 1.)

4| h
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In ieder geval zal men bij het opmaken van de balans met de

koerswaarde rekening moeten houden, wat te eerder kan geschieden,

omdat speculatie in den regel geschiedt in beurswaarden, in ver-

vangbare zaken.

Ook de praktijk eischt, dat, zoodra de waardewijziging van eenige

beteekenis is geworden, met die beurswaarde rekening gehouden

wordt. ^) Geschiedt dit niet, dan kan men de balans kleuren, zooals

men wil, door of de goed- of de slechtgaande zaken af te wikke-

len op 31 December.

Wat emissies betreft, is het bij vele banken gebruikelijk het

totale resultaat te boeken ten bate of ten laste van het jaar,

waarin de emissie geheel geplaatst is.

Praktisch komt dit daarop neer, dat men de afwikkeling ad

calendas graecas kan verschuiven. Dat de methode onjuist is behoeft

geen verder betoog.

§ 34. Waarden bestemd tot tijdelijke belegging.

Uit den aard zijn dit waarden met ruime markt. Zij moeten

snel en met geringe kans op koersverschillen realiseerbaar zijn.

Het zal dan ook in normale omstandigheden vrijwel hetzelfde

blijven, welke methode van schatting men aanvaardt.

Het verdient echter aanbeveling, omdat eenvormigheid in deze

materie gewenscht is, den kostenden prijs als balanswaarde te

beschouwen, en tegen waarschijnlijk verlies op de hiervoor aan-

gegeven wijze een bedrag te reserveeren.

§ 35. Vorderingen.

Vorderingen worden in de balans opgenomen m^i é^ contante-

waarde ; d i. voor zooverre er geen gronden zijn om aan de invor-

derbaarheid te twijfelen, voor vorderingen op korten termijn de

nominale waarde verminderd met disconto en eventueele incasso-

kosten. Is de nominale waarde in vreemd geld uitgedrukt, dan

wordt deze omgerekend tot den chèque-koers.

Zijn er gronden om aan de invorderbaarheid te twijfelen, dan

moet getracht worden het bedrag te bepalen, dat geïnd zal kunnen

f' I

1) Er zij op gewezen, dat Mogeweg in zijn .Waardebepaling der activa voor

de balans" ten onrechte zegt, dat ik in 1895 zou aanbevolen hebben, dat de

waardebepaling voor de controlebalans tot de marktwaarde moet geschieden.

Op pag. 23 van mijn .Inventaris en balans" staat uitdrukkelijk: tot of in ver-

band met de noteering.
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worden ; waarschijnlijk terecht zal komen, zeggen sommigen ; stellig

binnen zal komen, zeggen anderen.

Streng genomen zijn dubieus alle vorderingen, die op den ver-

valdag, en na verloop van het in de branche gebruikelijke uitstel,

niet zijn voldaan. De oorzaak is gelegen in onwil of onmacht

van den schuldenaar om te betalen.

Indien de rechtmatigheid of de grootte der vordering wordt

bestreden, neme men, zoo er slechts eenige twijfel omtrent den

uitslag van een mogelijk proces bestaat, de minimum-waarde,

daarbij rekening houdend met de event. proceskosten.

Kleine posten, de kosten van een proces niet loonend/ schrijve

men daarom geheel af.

Bij onmacht tot betalen moet onderscheid gemaakt worden tus-

schen tijdelijke, chronische en absolute.

Onder tijdelijke onmacht is te verstaan de toestand, welke ver-

oorzaakt wordt door een wanverhouding tusschen de som der

opeischbare schulden en de kasmiddelen van een overigens solied

schuldenaar. Een toestand derhalve, welke surséance van betaling

zou rechtvaardigen, en veelal ook blijkt uit een tijdig en gemoti-

veerd verzoek om uitstel van betaling.

Eene afschrijving van 10 % is zeker gewettigd.

Met chronische onmacht is bedoeld de positie van velenering-

drijvenden, die moeite hebben het hoofd boven water te houden,

welke, dag in dag uit, met financieele zorgen te kampen hebben,

en die in negen van de tien gevallen moeten eindigen met hun

faillissement aan te vragen.

Het toeval beslist, of de vordering in haar geheel zal worden

voldaan of niet.

Als de betaling stokt is een ruime afschrijving (b.v. V3) noodig.

Absolute onmacht blijkt uit faillissement of uit een zóó desolaten

toestand van het vermogen van den schuldenaar, dat men zelfs

van faillietverklaring afziet.

De post is dan in het Ie geval op te nemen met het bedrag

der waarschijnlijke uitkeering, en is in het laatste als oninbaar af

te schrijven.

Slechts in den groothandel en in bankzaken is het evenwel

praktisch mogelijk deze regels op te volgen. Zij die verkoopen

aan den kleinen winkelstand en particulieren, zoodat het aantal uit-

staande posten en postjes vaak een getal met 5 cijfers is, handelen

gewoonlijk anders.
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Zij schrijven n.1. van de dubieus geworden posten in doorsnee
een hoog percentage (25 è 33'Js^Iq) af en na afwikkeling de rest,

bijv. aldus:

Vordering Dubieus

A / 100,—

B 80,60 80,60

C 40,30

D 12,50 12,50

E 136,13

Indien nu in het volgende jaar 5 tegen volledige kwijting/50,—
en D alles betaalt, dan is voor B een extra-afschrijving noodig
van ƒ 10,35; terwijl bij D f 3,12» vrij komt.

In den laatsten tijd vindt een andere methode steeds meer
verspreiding— ze wordt o.a. door /^/srA^r aanbevolen— waaropdoor
mij reeds in 1895 is gewezen; n.1. het vormen van een reserve

in verhouding tot den omzet en naar een percent, dat varieert

naar branche en afzetgebied ^
Verliezen worden in mindering der reserve gebracht. Goed toe-

gepast werkt deze methode voortreffelijk.

Zoo erkent o.a. Folliet,^) na deze methode eerst „un calcul

absolument arbitraire" genoemd te hebben: „Malgré toutes les

„critiques que 1'on peut faire k ce système, il faut remarquer qu'il

„est particulièrement pratique pour les grandes entreprises

„Si Ie pour cent des bénéfices attribué è cette réserve est élevé,

„on peut même considérer cette maniere d'agir comme préférable

„au système d'évaluation des debiteurs, qui est toujours incertain."

Het vormen van eene reserve voor dubieuse debiteuren is dan
feitelijk niet anders dan het assureeren van eigen risico. Alleen in

dit geval is de naam „reserve voor dubieuse posten" wellicht te

verkiezen boven „afschrijving op debiteuren".

Indien vorderingen door onderpand of borgtocht zijn versterkt,

dan moet dit uitdrukkelijk worden vermeld (met de netto verkoop-
waarde van het onderpand, resp. de namen der borgen), teneinde
het eventueel ongedekte bedrag en de daarvoor noodzakelijke af-

schrijving te kunnen bepalen.

1) De verliezen zijn voor de verschillende branches, over meerdere jaren
verdeeld, wel te ramen. Typisch is het woord van een fabrikant, die op eene
vergadering zeide: ^vandaag vlieg ik er in, morgen een concurrent, maar met
minder dan 1,5 % komen wij geen van allen er af. Wie in onze branche wil
verkoopen moet risico loopen." Hoe zeer het percent uiteenloopt voor de verschil-
lende branches, volgt o.a. uit de premies voor kredietverzekering van Bradstreet e. a.

2) Le bilan des sociétés anonymes (pag. 81).
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#Ook vorderingen op langen termijn neme men op voor de con-
tante waarde. ^) In zooverre die vorderingen opeischbaar worden
binnen een bepaalden tijd en rentegevend zijn, worden zij voor de
nominale waarde opgenomen, mits de rentevoet niet wezenlijk
afwijkt van dien, welke bij de gegeven zekerheid oorbaar is, en de
betaling van hoofdsom en rente voldoende verzekerd zijn.

§ 36. Voorraden (Koopwaren, Grondstoffen, Producten),
De kostende prijs is de basis voor de balanswaarde van alle

goederen, die niet in kwaliteit of bruikbaarheid voor het doel heb-
ben ingeboet.

Dit geldt voor grondstoffen ter verwerking en voor goederen ten
verkoop bestemd. Kosten gemaakt tot instandhouding van het goed
verhoogen den koopprijs niet, wel die uitgegeven ter verbetering.

Staat het echter vast of is het waarschijnlijk, dat de goederen
beneden dien prijs afgeleverd moeten worden, dan moet hiermede,
op dezelfde wijze als dit voor effecten is aangegeven, rekening
worden gehouden. Incourant geworden goederen taxeere men tot

een minimumprijs. In hoeverre de waarschijnlijkheid van een lageren
verkoopprijs uit de marktwaarde kan worden afgeleid, is zoowel
van den aard van het bedrijf als van het artikel afhankelijk.

ïn sommige monopolistische bedrijven volgt de verkoopprijs van
het product de schommelingen in de marktprijzen der grondstoffen
niet; daar valt dan de invloed van de noteering op de balans-
waarde van grondstoffen en product van zelf weg.

Bij alle andere bedrijven moet men er aan denken, dat men
onder de marktwaarde niet moet verstaan de noteering van een
der wereldmarkten, maar steeds die van de markt, waar een be-
paald ondernemer zijn grondstoffen of koopwaren koopt of zijn

producten verkoopt.

Als in Londen suiker s/g d lager of V2 d hooger genoteerd
wordt, dan kan dit van beteekenis zijn voor den suikerfabrikant,
maar het is dit niet voor den winkelier in Gemert. Voor dezen is

het alleen de vraag, of hij suiker goedkooper kan koopen of tot
lager prijs afgeven moet, wil hij zijn klanten niet veriiezen.

In het algemeen zal de engros-noteering voor de P hand van meer
beteekenis zijn, dan voor de 2^ en voor den kleinhandelaar. Voor
goederen, die geen marktprijs hebben, doen de offerten van grossiers

1
)

Veelal debiteert men de rekening voor het nominale bedrag en crediteert men
een andere rekening voor het verschil tusschen de nominale- en de contante waarde.
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en fabrikanten denzelfden dienst, dien anders de noteering bewijst.

Voor hem, die goederen koopt ter verwerking, is voor de grond-
stoffen de noteering van zijn inkoopsmarkt van beteekenis, terwijl

voor zijn producten alleen de gangbare noteering in zijn afzet-

gebied van belang is.

In beide gevallen zal hij bij de bepaling van de balanswaarde
rekening moeten houden met de kosten van transport enz. Deze
verhoogen de waarde der grondstoffen en verlagen die van zijn

producten, indien de noteering betrekking heeft op levering op
een andere plaats, dan die waar zijn onderneming is gevestigd.

In het algemeen zal men er verder rekening mede moeten hou-
den, dat voor die waren, welke bestemd zijn tot dekking — hetzij

in verwerkten hetzij in onverwerkten toestand — van verkoopen
op latere levering nimmer de marktwaarde maar steeds de bedongen
prijs in aanmerking genomen moet worden.

§ 37. Geld en Geldsurrogaien.

Voorzooverre deze waarden tot hunne nominale waarden circu-

leeren is deze waarde ook de balanswaarde.

Vreemd geld neemt men in de balans op met het bedrag, waar-
voor het ingewisseld kan worden.

Cheques op het buitenland worden omgerekend tot den geld-
koers onder aftrek van de gebruikelijke incassokosten.

Voor wissels, die meer en meer de rol van geldsurrogaten ver-

vullen, geldt alles wat van vorderingen op korten termijn is gezegd

;

alleen kan men aannemen, dat het niet betalen van een ge-
accepteerden wissel in den regel wijst op een financiëelen toe-

stand van den betrokkene, die faillissement zeer nabij komt.
Of het noodig is op zulke wissels af te schrijven, hangt geheel

af van de soliditeit van den trekker en der vorige houders.

§ 38. Rechten en imaginaire waarden.
A. Rechten drukkend op vreemden eigendom.

Voor zooverre deze rechten verbonden zijn aan eenig onroerend
goed, zooals in het algemeen de erfdienstbaarheden van voet- of

rijpad, waterloop, gootrecht enz., komt de waarde dezer rechten
tot uitdrukking in die van het goed, waaraan ze verbonden zijn.

Zij worden dan ook niet afzonderlijk geschat.

Voor erfpachtsrechten en het recht van opstal is de formule,

gegeven op pag. 51, bruikbaar om te bepalen, of de kostende
prijs zoo sterk afwijkt van de op de rentabiliteit gebaseerde
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waarde, dat herziening noodzakelijk is. Men denke er aan, dat

een eventueel geconstateerde meerwaarde geen voor verdeeling

vatbare winst vormt. *)

Het jacht- en vischrecht — en in het bijzonder het eerste — is

in de meeste gevallen een luxe-artikel en als zoodanig steeds

moeilijk te schatten. Men neme hoogstens den kostenden prijs

als balanswaarde. Het ligt in de richting der moderne opvattingen

van deze rechten om op dien prijs sterk af te schrijven, wat ook
in verband met de rentabiliteit in het algemeen gewenscht is.

B. Octrooien, vinderrechten, concessies (intellectueele en in-

'dustrieele eigendom).

Bij octrooien is de behandeling weer daarvan afhankelijk, of men
het recht als handelsartikel, dan wel als geprivilegieerde wijze van

voortbrenging, als „Nützungsgut" bezit.

In het eerste geval is likwidatie het doel en daarmede zij de be-

handeling in overeenstemming, nl. uit de opbrengst worden in de

eerste plaats de kosten afgeschreven; wat dan nog binnenkomt
is winst ter verdeeling,

Voor den fabrikant staan twee wegen open. Of hij vermindert

den kostenden prijs ieder jaar met een gelijk bedrag (± I2V2 ^

25 %) óf, omdat dit drukkend is voor de eerste jaren, waarin het

productief vermogen nog gering is, ieder jaar een bedrag, dat

in evenredigheid is met den omzet, maar zóó gekozen, dat, zoo
het patent blijkt praktische beteekenis te hebben, het in hoogstens

8 jaar is afgeschreven. Omdat de waarde zelf steeds min of meer
problematisch is, is de kostende prijs de natuurlijke prijsgrens naar

boven. Octrooien, verkregen op eigen uitvindingen, die men zelf

exploiteert, behooren op gelijke wijze behandeld te worden en wel
met den kostenden prijs, d. w. z. de som der kosten door proefne-

mingen, ontwerp en octrooiaanvraag veroorzaakt, als uitgangspunt.

Voldoet het octrooi niet aan de verwachtingen, dan moet, zoodra
dit vaststaat, het boeksaldo worden afgeschreven.

Indien een licentie betaald moet worden, moet ieder jaar de
uitgaaf, op dat jaar betrekking hebbend, dragen.

C. Merkenrechten, recht op de firma, goodwill.

Ieder merk heett de bedoeling te zijn een waarborg voor de
kwaliteit van een bepaald product.

De waarde ervan is afhankelijk van het vertrouwen, dat de af-

1) Tiendrechten zijn vervallen (zie Wet van 16 Juli 1907. Hoofdstuk II).
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nemers in die garantie stellen, en uit zich in den omzet en den

prijs der eenheid.

De uitgaven gedaan om een merk „er in te krijgen" en de

koopsom van het recht op de firma moeten beiden vergoeding

vinden in de verhoogde rentabiliteit van het bedrijf.

Zooals de contante waarde der geraamde meerdere winsten

veelal de basis is van de koopsom van het recht op de firma, zóó

moet ze dit ook zijn van de balanswaarde van goodwill en merken-

rechten.

Is dus noch de omzet, noch de verhouding van den prijs voor

het „merk" tot den marktprijs voor goederen van dezelfde soort

teruggegaan, *) — m. a. w. is die contante waarde niet achteruit-

gegaan — dan is er geen reden op den kostenden prijs af te

schrijven.

Het is te dien opzichte geheel onverschillig, of men eigenaar

van het merk geworden is door aankoop, dan wel of men het zelf

aangemeld heeft en door reclame en goede bediening het waarde

verschaft heeft.

Velen denken hierover anders en Gerstner geeft de gangbare

meening weer als hij zegt:

„Von einem originaren Wert kann man nicht sprechen, solche

«Güter and seien sie noch so wertvoll, können nicht als Aktiva

„figurieren, solange sie sich in erster Hand befinden . .

."

„Wohl werden solche, auf einige Jahre zu vertellende Anwen-
„dungen für Reklame (Drücksachen usw.) als antizipative Aktiva

„angesetzt."

Dit is niet logisch. Wat doet het er toe, of ik het recht op het

merk van Houten kocht, of met groote geldelijke opofferingen voor

het merk y^Flavof' een even grooten en goeden afzet veroverde ?

Wezenlijk komen de uitgaven van de soort overeen met die

gedaan voor amelioratie van den bodem, die óók hun equivalent

vinden in de verhoogde productiviteit.

Van een zuiver practisch standpunt is er echter wel wat voor de

opvatting van Gerstner te zeggen.

De verieiding toch is groot om in slechte jaren bedragen, die

als veriies op het afgeloopen jaar hadden moeten drukken, in den

vorm van „organisatiekosten", „goodwill" als actief in de balans

op te nemen.

I) Of juister: hebben beiden zich zóó ontwikkeld als verwacht werd, toen de
uitgaaf werd gedaan.
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Het moet dan ook vaststaan, dat de uitgaven zijn gedaan met
het doel, een waarde te creëeren, en ik herhaal dan ook: in twijtel-

achtige gevallen brenge men geen uitgaven ten laste van een
volgende periode.

Wat de naam „fictieve activa!* betreft, deze is onjuist; niet

materiëele zaken, de naam, dien Gerstner er aan geeft, drukt

beter uit wat het zijn. M.i. vormen zij een deel van het stamver-

mogen ^).

Indien dan ook ten behoeve der verwerving belangrijke bedragen
aan het rouleerend vermogen zijn onttrokken, kan het noodig zijn

daarop bij de winstverdeeling acht te slaan.

Afschrijven op de waarden van deze soort (afschrijven in enkele
jaren wenschen zelfs zeer vele schrijvers) is m.i. zoolang ze hun
beteekenis als „winstmakers" niet verioren hebben, irrationieel.

Men kweekt slechts geheime reserves op deze wijze.

Wil men zich dekken tegen latere depreciatie, dan bereikt men,
wat men wil door het creëeren van een reserve, waardoor tevens
de vlottende middelen toenemen. *)

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt:

1^ Indien het recht op de firma of een merk is gekocht tegen
een aandeel in de winst, dan staat tegenover het recht een vaste

verplichting Het is alsdan rationeel het recht, hetzij pro memorie
of met ƒ 1,—, onder de activa op te nemen en de jaariijksche uit-

keering af te boeken.

2<ï. Heeft de betaling plaats gehad in gewone aandeelen, ter-

wijl de andere aandeelen preferent zijn voor winst en kapitaal,

dan schrijve men niet af; zijn de preferente aandeelen echter uit-

sluitend preferent voor de winst, dan brengt het belang der houders
van preferente aandeelen mede, dat tegen mogelijk kapitaalveriies,

door het waardeloos worden dezer rechten, door het vormenvan
speciale reserves wordt gewaakt.

30. In de praktijk beschouwt men de uitgaven voor het ver-

krijgen van deze rechten in het algemeen als veriiezen, die over

1) Opgemerkt zij, dat niet de mogelijkheid om eenig goed te realiseeren het
stempelt tot een deel van het vlottend kapitaal, maar uitsluitend zijn naaste
bestemming.

2) Voor deze waarde kan het zoogenaamde .afschrijven uit de winst" in vele.
gevallen de aangewezen weg zijn. Dat men de bedragen, welke op deze wijze
worden gereserveerd, niet kan beschouwen als deel uit te maken van den kos-
tenden prijs, wordt ook erkend door schrijvers, die omtrent de behandeling van
het recht op de firma mijn meening niet deelen (zie § 48).
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eenige jaren verdeeld moeten worden, en die men dan ook zoo

spoedig mogelijk afschrijft. Men vraagt zich niet af, of het juist is;

men neemt er genoegen mede te weten, dat het voorzichtig is. *)

d, Overdrachtsposten,

Ik noem deze posten, omdat er in de duitsche litteratuur veel

aandacht aan gewijd wordt. Ten onrechte. Al deze posten zijn:

P. stoffelijke bezittingen (postzegelvoorraad, reclameartikelen,

bureaubehoeften),

2^. vorderingen (nog niet in rekening gebrachte voorschotten,

te innen huur),

3^ rechten (vooruitbetaalde huur, abonnement), of

4**. over te brengen onkosten (vooruitbetaalde rente, belasting). *)

De taxatie van ieder dezer waarden moet plaats hebben naar de

vroeger gegeven regels, d.i. praktisch steeds voor den kostenden prijs.

e. Correctieposten,

In de balans is in het credit een post te hoog opgenomen:

daarom wordt in het debet een correctie geboekt.

De taxatie hangt samen met die der passiva, de wijze van boe-

ken met de techniek der boekhouding.

ƒ. Doorloopende posten.

Ik vertaal den duitschen naam letterlijk ten behoeve van hen, die

de duitsche literatuur voor vergelijkende studie raadplegen, hoewel

het juister ware geweest te spreken van nog niet in geld uitgedrukte

rechten uit verbintenissen, waarbij tegenover de verplichting een

recht staat.

In het grootboek der dubbele boekhouding komen deze posten

veelal niet voor en vele auteurs zijn van meening, dat ze ook niet

in de balans thuis behooren.

Er zijn zooveel soorten als er verbintenissen zijn. Van beteekenis

voor ons onderwerp zijn:

fl. koop- en verkoopcontracten,

welke principieel op dezelfde wijze zijn te behandelen als koop-

waren of speculatieve waarden ;

')

1) Men kan ook te voorzfchtig zijn. Allerminst onbegrijpelijk was de uitval

van een aandeelhouder, die protesteerend tegen de steeds grooter wordende
geheime reserves uitriep: ,Da wëre es noch vorsichtiger das Ganze— dieAktiven
und die Organisation, die Verwaltung inclusive — als wertlos zu betrachten."

2) De zoogen. .Onkostenreserve" der levensverzekeringsmaatschappijen be-

hoort in deze categorie. Zie daaromtrent P. Schouten (Grondbeginselen der

levensverzekeringswiskunde. Rotterdam 1913 pag. 91 e. v.) en de .Mentor"
(jaargang 1914).

3) Door anders te handelen kan ook hier gemanipuleerd worden door sneller

of langzamer af te wikkelen.
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b, borgtocht.

Een borgtocht is op zich zelf nimmer een actief, maar een factor
bij de bepaling van de waarde van een ander actief.

Waar de ondernemer zich borg gesteld heeft voor de vervulling
van een verbintenis door een ander, daar staat tegenover die
verplichting zijn recht van verhaal op den hoofdschuldenaar.
Het is gebruikelijk en goed om in de balans alleen het verschil

in waarde tusschen die verplichting en dat recht op te nemen. Dit
verschil moet blijken uit een afzonderlijken staat, die de balans
vergezelt.

Ditzelfde geldt ook ten opzichte der:

c, wisselverplichtingen en

d, onderpanden en leendepóts.

Toch komt voor deze waarden ook eene andere wijze van boeken
voor.

Omdat het saldo, zoo er een is, uit den aard een betalings-
verplichting is, schijnt het rationeel de bepaling ervan bij de passiva
te bespreken.

§ 39. De Passiva.

In het algemeen moet de waarde van alle betalingsverplichtingen
op dezelfde wijze worden bepaald als die der vorderingen ; ') ergo
voor hunne contante waarde. Is de nominale waarde in vreemd geld
uitgedrukt, dan wordt deze omgerekend tot den kortzicht of cheque
koers. Event. onderpand kan wel van belang zjjn voor de bepaling
van de waarde eener vordering, niet van die eener schuld.
Dubieus kan slechls de grootte of de rechtsgeldigheid der ver-

plichting tot betaling zijn.

Dubieuse schulden op te nemen voor het bedrag, dat de tegen-
partij eischt, tenzij het zeker is, dat de uitslag van een eventueel
proces in ons voordeel zal worden beslist, zou voorzichtig kunnen
heeten

;
ware het niet, dat de mogelijkheid bestond, dat de daar-

mede gepaard gaande boeking als een schulderkenning zou kunnen
worden opgevat. En dat is niet de bedoeling.

Juister is het daarom de schuld te boeken met het bedrag, dat
wij meenen en erkennen schuldig te zijn, en onder de zwevende
verplichtingen een bedrag tot dekking van kosten c. s. op te nemen.

^u\' u^^n^'^'^iT °,-^/ P^^- ^^2- '^"^ allgemeinen sind für die Bewertung
dhnhche Gesichtspunkte massgebend wie für die Bewertung von Forderungen."
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§ 40. Schulden op langen termijn.

Van deze schulden vraagt een tweetal bijzonder de aandacht,
nl.: obligatieleeningen, aangegaan of aflosbaar onder of boven pari,

en assurantieverplichtingen.

Voor de assurantieverplichtingen is het een vast gebruik ge-
worden om in de balans op te nemen de premiereserve, dat is

voor de nog loopende risico's:

a. bij levensverzekering ^)

het verschil tusschen de contante waarde der polisverplichtingen
en die der nog te ontvangen premiën;

b. bij brand- en transportverzekering,

het evenredig deel der voor den duur der verzekering bij vooruit-
betaling ontvangen premiën. De ter kennis gekomen verplich-
tingen tot uitkeering worden è pari geboekt.

Voor obligatieleeningen is feitelijk het bedrag, dat bij aflossing
voldaan zal moeten worden, de grootte der schuld.

Het verschil tusschen dit bedrag, dat in de meeste gevallen het
nominale bedrag der leening is, en de som, die men bij het aan-
gaan der leening ontving, wordt onder den naam van disagio
onder de activa opgenomen, indien de koers van uitgifte beneden
pari was, terwijl het in het tegenovergestelde geval onder de
passiva als agio voorkomt.

Het verschil tusschen de reëele en de nominale rente wordt
jaarlijks op de intrestrekening overgeboekt.*)

Heeft de terugbetaling boven pari plaats, wat slechts een bijzon-
der geval is van het vroeger genoemde, dan boekt men de leening

è pari en creëert men ten laste der intrestrekening een „agio''

rekening, waaruit de premie voldaan zal kunnen worden.

§ 41. Schulden op korten termijn.

Ook hier is de contante waarde te bepalen. Op de kosten aan
de overmaking verbonden wordt in den regel geen acht geslagen

:

zij zijn veelal van geringe beteekenis.

Bij bedragen in vreemd geld verschuldigd, is het de chègue-koers

1) Zie o.a. Berliner, (Politische Arithmethik II) en van Overeem (o. c).

2) Het bedrag voorkomende op de disagiorekening wijst feitelijk aan het
verschil tusschen de contante- en nominale waarde der schuld ; het is een negatief
passief. In het bijzonder als het verschil tusschen de nominale en de werkelijke
rente niet groot is, worden in de praktijk wel eenvoudiger verdeelingen gevolgd,
die echter minder nauwkeurig zijn. Dat het disagio voor een deel bestaat uit
loon, betaald aan de emitteerende bankinstelling, doet voor den geldnemer niets
ter zake.
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(papier) overeenkomstig welke de omrekening moet plaats hebben.
Het disconto wordt, behalve in bankzaken, in de praktijk, even-

goed als bij de vorderingen, of verwaarloosd óf benaderd, door
voor alle posten een gemiddelden vervaldag aan te nemen en het
disconto naar hetzelfde percent te berekenen. Waar in doorsnee
op 3 maanden gekocht wordt, zal men bijv. het disconto over 6
weken berekenen.

§ 42. Nog niet in geldschulden overgegane verplichtingen
(doorloopende posten).

a. Borgstellingen en wisselverplichtingen.

Over de vraag of borgstellingen, avals enz. geboekt moeten
worden, bestaat verschil van meening.

Dat zij geboekt moeten wordeuy nl. aangeteekend in het dagboek,
staat m. i. zóó vast, dat ik er geen woorden aan wil verliezen.

Of er ook in het grootboek een rekening voor aangelegd moet
worden, is een andere vraag.

Naar mijne meening moet over het bestaan der verplichtingen in
ieder geval eene rekening worden geopend. Of dit nu in een bijboek
of in het grootboek geschiedt, is betrekkelijk bijzaak. De post
Borgdebiteuren aan Borgcrediteuren is wel niet dringend nood-
zakelijk, maar toch evenmin beslist verwerpelijk. Hoofdzaak is, dat
men de verplichtingen kent en — evenals bij een assurantie-
maatschappij voor de polisverplichtingen — de contante waarde
zorgvuldig bepaalt.

Hierin schuilt de groote moeilijkheid. Dat men als borg zal
worden aangesproken, weet men gewoonlijk niet, vóór dat men
kennis krijgt van de wanprestatie van den schuldenaar.
Uso is het ten laste van ieder jaar te brengen de verliezen, ten-

gevolge van borgstelling geleden, die in dat jaar bekend worden.
Op overeenkomstige wijse handelt men met giro-verplichtingen.
Alleen firma's, die beroepmatig den wisselhandel drijven, heb-

ben de gewoonte een deel van het disconto en van de accept-
provisie, welke zij in rekening brengen, te beschouwen als eene
assurantiepremie.

Dit bedrag boeken zij dan in het credit eener delcredere-rekening,
waarop eventueele verliezen worden afgeboekt.
De methode is feitelijk dezelfde, die voor vorderingen wordt

toegepast. (Reserve voor dubieuse debiteuren).

b. Onderpanden en leendepóts.
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Gegeven onderpanden worden niet afzonderlijk op een groot-

boek-rekening geboekt; zij worden aangeteekend bij de schulden

tot dekking waarvan zij zijn verstrekt.

Ontvangen onderpanden vormen geen deel van het vermogen

:

wel bestaat de verplichting tot teruggave, en in de balans moet

daarom onder de schulden een bedrag opgenomen worden, indien

eenig goed, dat ons tot onderpand werd gegeven, mocht blijken

niet meer aanwezig te zijn.

Bij leendepóts staat tegenover de ontvangen waarden de ver-

plichting tot teruglevering, veelal in natura. Het is een deposito,

dat niet in geld werd verstrekt, maar waarvan boeking m.i. toch

aanbeveling verdient, vooral omdat de verhouding tusschen de op-

eischbare schulden en de vlottende middelen er door gewijzigd

wordt, het leendepót zelfs de bedoeling heeft deze te wijzigen.

In de balans moeten de posten effecten van het leendepót en

leendepót in het actief en het passief met een gelijk bedrag figureeren.

c. Incassopapier,

Het papier ter incasso (wissels z. k., kwitantiën enz.) komt wel

in het bezit van den houder, maar wordt niet zijn eigendom.

Het ware dus niet irrationeel noch dit papier als actief, noch

de verplichting tot verantwoording als een schuld te beschouwen.

In den regel geschiedt zulks ook niet.

Slechts indien men de rekening over deze waarden en verplich-

tingen in het grootboek opneemt, worden deze verantwoordings-

verplichtingen in de balans opgenomen.

Tegenover „incassodebiteuren en incassopapier", als activa in

de balans opgenomen, komt dan onder de passiva voor: „incasso-

crediteuren." *)

§ 43. Het zuiver-vermogen.

«Der innere wirtschaftliche Kern dieser zweiten Bilanzseite der

f'
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1) De boeking verloopt dan ongeveer als volgt:

a. bij het ontvangen ter incasso: .Incasso-papier aan Incasso-crediteuren:'

b, bij het verzenden aan qqii contspondeni: Incassodebiteuren aan Incasso-

papier.

c, bij het ontvangen der afrekening van een correspondent:

Rekeningcouranthouders
Incassokosten

aan Incassodebiteuren.

d. bij het geven der afrekening aan den lastgever:

Incassocrediteuren

aan Rekening-couranthouders

aan Incassokosten. •
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„Passiva ist aber — volgens Gerstner^) althans — der, dass sie

„zeigen sollen, welche Aufwendungen an eigenen und fremden wer-
„benden Mitteln nötig waren, um die aktiven Vermögensbestand-
,teile zu beschaffen."

Naar deze steeds meer aanhangers winnende opvatting, die hier

te lande in de zoogenaamde zaaktheorie teruggevonden wordt *),

vormen ook de eigen middelen verplichtingen (nl. van de zaak
aan de eigenaren) welke echter „keineswegs mit Schulden im
Rechtssinne, wie im wirtschaftlichen Sinne zu indentifizieren sind. ')

Het zijn „rein rechnerische Verpflichtungen".

Het verschil tusschen de som der activa en die der verplich-

tingen tegenover derden, deze „zuiver rekenkundige grootheid" %
dat is het zuiver-vermogen.

Bij ondernemingen, die aan één persoon toebehooren, wordt
het zuiver vermogen véélal op eene rekening „de kapitaalreke-

ning" geboekt. Winsten vermeerderen het; verliezen worden er

op afgeschreven.

Behoort een onderneming aan meerdere personen, dan wordt
deze rekening gesplitst in:

.a het bedrag der verplichte deelneming (I), waartegenover,
in zooverre aan die verplichting niet is voldaan, een vordering van
de vennootschap tegenover den nog in gebreke zijnde vennoot staat.

b, bespaarde winsten; (R)

c, nog niet ingehaalde verliezen, (V)

Z = (I 4- R) — V.

Bij de naamlooze vennootschap gaat men ten opzichte van a
met de splitsing nog verder en vermeldt men afzonderlijk: het

statutair kapitaal (K) ; het bedrag der niet geplaatste aandeden (O)
en het door deelnemers nog te storten bedrag. (A)

I= K— O.
A is een vordering, een actief, waarvan de waarde gelijk te stellen

is met de nominale waarde, zoolang ieder aandeelhouder individueel
in staat geacht kan worden aan zijn verplichtingen te voldoen.
O is slechts een correctie-post, en moet derhalve a pari worden

geboekt. Niet geplaatste aandeelen tegen den koers van den dag te

1) O.C. pag. 156 en 157.

2) W. Kreukniet, Gomberg, Staub, Scubitz, Berliner e. a. Naar mate de
ondernemingen meer het karakter veroveren van zelfstandige economische een-
heden krijgt deze opvatting ook een meer positieven grondslag. {Dr. C. Huüs-
man, De theorieën van het dubbel boekhouden.)

3) LeitnT, Rehm, Reisch-Kreibig,

Volmer, Winstrekening en Vermogensbalans. 5
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boeken is dan ook onjuist. Zoo ze al op de actiefzijde voorkomen,

dan is dit om een boekhoud-technische reden.

Of men ingekochte eigen aandeelen tegen den kostenden prijs

moet opnemen is een andere zaak.

In de V. plaats moet het daartoe vaststaan, dat de vennootschap

bevoegd is eigen aandeelen in te koopen.

Dit is naar mijne meening niet het geval, behoudens het geval,

dat aandeelen worden ingekocht om uitvoering te geven aan het

besluit tot reductie van het aandeelenkapitaal. In het W. v. K. zijn

meerdere bepalingen opgenomen, waardoor men, in het belang

van crediteuren, heeft willen bevorderen, dat het aandeelenkapitaal

Intact blijft. Het verbiedt iedere terugbetaling aan aandeelhouders

anders dan uit de winst, behalve bij liquidatie na vereffening der

schulden, of als gevolg van een besluit tot vermindering van het

kapitaal, waartoe echter de Koninklijke goedkeuring vereischt wordt. ^)

Inkoop van eigen aandeelen is slechts een andere vorm van terug-

betaling.

Hiertegen is aangevoerd, dat het verbod in vele gevallen onbe-

staanbaar is, en dat in het bijzonder banken dikwijls genoodzaakt zijn

voor hunne lastgevers op eigen naam handel te drijven in de aan-

deelen der eigen bank. Het voorbeeld zegt niets. Die handel ver-

biedt de wet niet, omdat door den inkoop in dit geval een vordering

ontstaat op den lastgever, waarbij het aandeel tot onderpand strekt.

Het gaat niet om den vorm, maar om het wezen.

§ 44. Alvorens over te gaan tot behandeling der bespaarde

winsten, wensch ik in herinnering te brengen, dat kapitaalsvermeer-

deringen kunnen ontstaan zijn door:

a, het voordeelig verschil tusschen den kostenden prijs der ver-

kochte goederen en de opbrengst in geld; in welk geval het bedrag

der winst vaststaat en deze in vlottende middelen aan het bedrijf

is toegevoegd;

b. het voordeelig verschil tusschen den kostenden prijs der ver-

kochte goederen en de waarde van andere in ruil ontvangen goede-

ren, die nog verzilverd moeten worden. De winst is dan vastgelegd

in het verkregen goed. De betrouwbaarheid der winstbecijfering

en de liquiditeit hangen af van den aard van het goed.

1) Zelfs aankoop tot belegging van het reservefonds en in het algemeen uit

de winst acht ik verkeerd, tenzij in de statuten voor een bepaalde categorie van
aandeelen dit geval uitdrukkelijk is voorzien. Zie Kreukniet o c. pag. 97 en
Mr. Af. Polak (Handboek voor het Nederlandsche Handelsrecht) pag. 335.
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c, geraamde meerwaarde, waaromtrent hetzelfde geldt, wat

omtrent de onder b bedoelde winst is gezegd.

Gerealiseerd *) zijn feitelijk zoowel de onder b als onder a ge-

noemde winsten; al verschilt het karakter der tegenwaarde en

daarmede de zekerheid voor het bedrag en de mate van liquiditeit.

Tot uitkeering kunnen alleen liquide winsten komen. ^)

De bespaarde winsten boekt men op één of meer afzonderlijke

rekeningen, welke men reserves of reservekapitaal noemt.

De benaming „reservefonds" geeft aanleiding tot verwarring; die

van „reservekas" is onjuist.

Er moet onderscheid gemaakt worden tusschen:

a, ingehouden liquide winsten, welke veelal een in de statuten

meer of minder nauwkeurig omschreven doel hebben, waarvan het

dekken van te lijden verliezen het meest voorkomende is;

b. niet gerealiseerde waardevermeerderingen, welke reserves

uit den aard der zaak een tijdelijk karakter hebben. Zoodra toch

het vermogensobject is verkocht en de raming is verwezenlijkt, dus

tot inkomste is geworden in den zin der wet, houdt de reserve op

te bestaan. Het ware rationeel ze dan aan de ter verdeeling be-

stemde winst toe te voegen. ^).

Toevoeging aan het statutaire reservekapitaal kan slechts ge-

schieden bij besluit der algemeene vergadering en voor zooverre de

statuten zich niet daartegen verzetten.

§ 45. In verband met de bespaarde winsten (reserves) doet

zich de vraag voor of belegging ervan noodzakelijk is in waarden,

die niet onderworpen zijn aan de risico's van het eigenlijke

bedrijf.

De vraag kan van twee zijden worden bekeken n.1. van de
juridische en van de bedrijfs-economische.

Voor de reserves van de tweede soort, de niet liquide

waardevermeerderingen, is de vraag in haar geheel bij voorbaat

1) Burgmans zegt (Accountancy 1911, pag. 66) «Verdiende winst toch is
.gerealiseerd en gerealiseerde winst is verdiend. Ten onrechte wordt vaak feitelijke
, winst verward met geschatte winst." Dat is niet geheel juist omdat gecalculeerde
winsten bijv. bij aflossingskansen, geheel het karakter van verdiende winst kunnen
dragen. De begrippen dekken elkander echter nagenoeg.

2) Bij verkoop op krediet kan, zoo de betalingstermijnen niet overdreven
lang en de koopers solvent zijn, zonder bezwaar de gerealiseerde winst beschouwd
worden liquide te zijn. 't Komt geheel aan op den aard van de ontvangen waarde.

3) Zie Gerstner o. c pag. 63.
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beantwoord: ze zijn belegd en aan den vorm dier belegging valt

niets te wijzigen. ^).

Wat de ingehouden verdeelbare winsten betreft, is het— juridisch—
aan geen twijfel onderhevig, dat in zooverre de statuten daaromtrent

geen bindende voorschriften bevatten, het bestuur ten opzichte van
de belegging geheel vrij is.

Deze lezing, die thans niet ernstig meer bestreden wordt, behoeft

geen nadere verdediging ')

Of de speciale belegging van een bedrijfs-economisch stand-

punt bezien, gewenscht is, is geheel afhankelijk van den aard van

het bedrijf en van zijn organisatie. De vraag moet daarom voor
ieder bedrijf afzonderlijk worden beantwoord.

Zij, die speciale belegging als algemeene maatregel aanbevelens-

waardig, ja noodzakelijk achten, gaan uit van de gedachte: bij

verliezen doet zich de behoefte aan kasgeld gevoelen. Hoe dat te

bekomen, indien de reserve niet afzonderlijk is belegd?

Afgezien nog, dat de stelling zelf slechts waar is, indien het

verlies ontstaan is door den verkoop van vlottende middelen, ^)

vergeten zij, dat V. de winst niet gereserveerd is om de verhou-

ding tusschen de som der opeischbare schulden en de makkelijk

te realiseeren waarde te verbeteren ; 2^. dat de statutaire regeling

van een betrekkelijk klein deel der activa ten eenenmale onvol-

doende is om het financieel evenwicht te bewaren; 3^ dat zelfs

in vele gevallen door belegging in lastig te realiseeren waarden
(bijv. een kantoorgebouw) de liquiditeit niet bevorderd wordt;

immers men ruilt geld in tegen onroerend goed.

De belegging in speciaal aangewezen waarden en de verant-

woording van die activa op een speciale rekening komt echter

vóór, zelfs vrij veel.

De baten, die deze activa afwerpen, moeten aan de andere
winsten der ondernemtng worden toegevoegd; tenzij de statuten

anders bepalen. Dit is een consequentie van de omstandigheid^

waarop reeds Simon wees, dat de belegde reserve geen juridisch

afgesloten geheel vormt.

1) Belegd zijn streng genomen alle reserves, omdat de reserve slechts denk-
baar is, indien het actief grooter is dan de som der verplichtingen aan derden
en het als kapitaal geboekte bedrag. Er staat dus altijd een actief tegenover de
reserve, al zijn het niet altijd speciaal aangewezen waarden (belegd reservefonds).

2) Zie overigens Kreukniet (Depreciatie en reservefondsen, pag. 108.)

3) Bij verkoop van een huis bijv. kan men ƒ 50.000,— verliezen en ruimer
in zijn kasmiddelen zitten dan ooit te voren.
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De tot uitkeering vatbare winst vormt, voor zooverre derden

daarop geen rechtsgeldige aanspraken kunnen doen gelden en zoo-

lang zij niet tot uitkeering is gekomen, eveneens een reserve.

Speciale belegging der uit te keeren winst is noch gewenscht,

noch gebruikelijk. Gaat men tot tijdelijke belegging over, dan

moet zulks geschieden in waarden, die zeer makkelijk verzilverd

kunnen worden (bijv. in prima handelspapier), of door het geven

in prolongatie.

§ 46. In leerboeken en balansen van allerlei ondernemingen

worden nog als reserves aangeduid, zonder het te zijn:

a. geraamde verliezen, als:

reserve voor dubieuze debiteuren; reserve voor koersverschillen

op beleggingen ; *) naar het wezen afschrijvingsrekeningen, ergo

negatieve-activa

b. berekende schulden, als: premiereserve.

Men spreekt dan van „fictieve reserves''.

Soms is uit den naam der rekening niet af te leiden, of men
met een werkelijke (reëele) of fictieve reserve te doen heeft.

Een voorbeeld daarvan is de reserve tot aflossen van obli-

gatiën, *) ontstaan door het zoogenaamde aflossen uit de winst.

In dat geval wordt aan de te verdeelen winst een even groot

bedrag onttrokken als er op de leening, die gesloten is ter voor-

ziening in de behoefte aan vlottende middelen, wordt afgelost.

De schuld wordt kleiner en het eigen vermogen grooter: ergo

een echte reserve zegt men.

Dit is slechts juist, indien voor de vlottende middelen geen
stamvermogen is aangeschaft, waarop niet wordt afgeschreven, wat
maar al te vaak het geval is.

In dat geval is de reserve fictief.

Taxatiefouten doen ontstaan de zoogenaamd geheime reserves

:

iedere te hooge raming van een schuld, iedere te lage raming van
een actief doet het vermogen kleiner schijnen dan het is. Het
verschil is de geheime reserve. Omdat ramingfouten ook in tegen-

1) Of de reserve voor koersverschillen dit karakter draagt, dan wel het be-
drag der gecalculeerde winsten doet kennen, en dus een reserve is, hangt af
van de wijze, waarop die rekening wordt behandeld dus van de omstandigheid,
of de beleggingen voor den aanschaffingsprijs dan wel voor de marktwaarde in de
balans worden opgenomen.

2) De naam .reserve tot aflossing van pandbrieven" is al heel slecht gekozen.
Dat is een rekening van schuld.
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overgestelden zin mogelijk zijn, bestaan er ook negatieve reserves.

Dat daartoe niet gerekend mogen worden de kosten, die ten

laste van volgende jaren moeten worden gebracht, heb ik hiervóór

aangetoond.

Rekening-schema van het zuiver vermogen.

Aandeelen in Portefeuille.

Nog niet gedekte verliezen.

Aandeelenkapitaal.

Reserves:

fl. Statutaire, als reserve-kapi-

taal en reserve tot uit-

loting van obligatiën.

b. Niet statutaire.

Onverdeeld winstsaldo.

'

§ 47. Resumeerende komen wij tot de conclusie, dat het on-

mogelijk is regels te geven voor de waardebepaling, die voor
alle bedrijven onder alle omstandigheden op gelijke wijze kunnen
dienen.

Wel staat het vast, dat de kostende prijs tot uitgangspunt der

waardebepaling moet dienen, dat kwalitatieve wijzigingen steeds

in aanmerking genomen moeten worden, terwijl de marktwaarde
slechts van secundaire beteekenis is en haar invloed daalt naar-

mate de realisatie van het goed, in verband met zijn bestemming,

eerst in een verder verwijderd tijdstip verwacht mag worden.

In de winst-rekening moeten afzonderlijk tot uitdrukking komen

:

a. de winsten gebleken bij verkoop;

b. de verliezen ontstaan door kwalitatieve verandering van het

goed (afschrijvingen);

c. baten berekend in verband met de onder b bedoelde veran-

dering (rijzing)

;

d. baten en lasten gecalculeerd in verband met de koerswaarde;

waarbij het logisch is de onder d bedoelde baten en lasten tegen
elkander te vereffenen.

Praktisch komt men daardoor in de meeste gevallen tot het

stelsel, dat door mij werd aanbevolen in mijn „Inventaris en Balans" *)

In het algemeen — en stellig bij vennootschappen met beperkte

1) NI. een balans tot den gemodifieerden kostenden prijs en een controle-balans
opgemaakt in verband met den marktprijs; de laatste tot motiveering van de
getaxeerde baten en lasten. Het wezenlijke verschil is, dat ik thans den marktprijs
slechts voor een beperkt deel van het bezit als mede-grondslag erken.

1
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aansprakelijkheid — kunnen slechts geliquideerde winsten, dat zijn

dus de winsten voortspruitend uit die afgewikkelde zaken, waarbij

de ontvangen tegenwaarde uit vlottende middelen bestond, tot ver-

deeling komen, nadat de geraamde verliezen (zoowel die onder

b als die onder d bedoeld) in mindering zijn gebracht.

De geraamde winsten worden gereserveerd, de vermelding ervan

heeft geen ander doel dan volledige informatie van den eigenaar. *)

1) De boeking blijft dientengevolge in zaken, waarvan de eigenaar zelf het

beheer in handen heeft, veelal achterwege.
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T. AfscliryTingen.

§ 48. Afschrijven is formeel: het uit de boeken laten verdwij-
nen van een gegeven waarde, of m. a. w. het in de rekening doen uit-

komen van de waardevermindering, die eenig object heeft ondergaan.
De afschrijving heeft ten doel de aanschaffingskosten van eenig

bezit met beperkten levensduur te verdeelen over den tijd, waarin
het bedrijf door het gebruik, of het tot gebruik gereed staan, ge-
diend zal kunnen zijn.

Als vaststaand mogen we wel aannemen, dat die waardever-
mindering op zich zelf niet afhankelijk is van de winsten, die in

eenig tijdperk zijn gemaakt, althans niet in dien zin, dat groote
winsten gepaard gaan met groote waardevermindering der gebruiks-
goederen, en dat de waarde dier goederen in slechte jaren weinig
of niet zou achteruitgaan. ^)

Wel is de afschrijving een factor van den kostenden prijs voor de
producten of der verhandelde goederen en dus ook van de winst.

Op de waardevermindering en daarmede op de afschrijving zijn

van overwegenden invloed:

a, het onderhoud,

het verloop van tijd,

het gebruik,

uitvindingen en ontdekkingen,

economische verschijnselen.

De ervaring leert, dat de onderhoudsuitgaven naar hun aard
bestaan uit:

P. uitgaven, die bedoelen de slijtage te verminderen, voorna-
melijk door het verminderen der wrijving (smeren en reinigen);

2^. uitgaven, die noodig zijn om het goed wederom den vorm
te geven, welke het door het gebruik verloren had (afdraaien
slijpen enz);

,., ^L*?.^*
tegendeel is het geval, indien slechte bedrijfsresultaten dwingen tot

likwidatie. ^

b.

c,

d.

e.
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S^. uitgaven, veroorzaakt door het vervangen van onderdeelen,

welke niet meer door vormverandering alleen in bruikbaren staat

gebracht kunnen worden (vervanging van versleten en gebroken
onderdeelen, d.i. vernieuwing).

Naar de indeeling over den tijd onderscheidt men deze uit-

gaven in:

a, dagelijks wederkeerende (dagelijksch onderhoud),

b, periodiek, bijv. jaarlijks wederkeerende (gewone reparatie),

c, slechts nu en dan voorkomende, waarbij vernieuwing en
herstelling hand in hand gaan (vernieuwing en groote reparatie).

Als regel kan men aannemen, dat de totale onderhoudskosten
met de jaren toenemen; of die toeneming belangrijk is of niet,

hangt zoowel af van de soort en den bouw van het werktuig of

het gebouw als van het gebruik en het onderhoud zelf.

Goed onderhoud en vakkundig gebruik verhoogen den levens-

duur ^) van een werktuig, maar kunnen toch weer niet voorkomen,
dat het allengs minder wordt en ten slotte ophoudt te zijn „een
winstmaker". Er komt een dag, waarop het economisch is het

oude werktuig door een nieuw te vervangen.

in welke formuleDit is het geval zoodra ^ ^ < "*"
^

voorstellen

:

ni n

Bi de kosten van bediening, materiaal-ver-

bruik en onderhoud;

Ki de vergoeding van den kapitaaldienst;

n^ het aantal te produceeren eenheden;

en B de kosten van bediening enz.

;

r de reparatiekosten

;

n het aantal te produceeren eenheden.

bij gebruik van het

nieuwe werktuig.

bij gebruik van het

herstelde werktuig.

In deze formule nemen B en Bi een belangrijke plaats in.*)

Hoe grooter toch de kans is, dat door nieuwe uitvindingen en
ontdekkingen de kosten van voortbrenging zullen dalen, des te

1) Als Lebensdauer der Anlage ist der Zeitraum anzusehen, in dem die
Anlage im Betriebe productiv mitwirkt. {Schmalenbach. Z. f. hw. F. III, pag. 82).

2) Hoewel in de praktijk de vraag, of er op het oude werktuig veel of
weinig is afgeschreven, op het besluit van grouten invloed is, doet het bedrijfs-
economisch niets ter zake óf er afgeschreven is of niet op het oude werktuig,
't Is slechts de vraag, of de aanschaffing voordeel brengt, en of de aankoop kan
geschieden, zonder dat de liquiditeit der onderneming er door in gevaar wordt
gebracht.

„1%.
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eerder zal vervanging van een werktuig door een moderner ge-

wenscht zijn.

In gelijken zin, n.1.: den gebruiksduur beperkend, werken som-

mige economische versciiijnselen, als het ophouden van de vraag

naar bepaalde artikelen, een fabricageverbod, ^) inkomende rechten

in het afzetgebied, of het stijgen der grondstoffen-prijzen.

In de drie eerstgenoemde gevallen kan het voorkomen, dat de

fabricage geheel ophoudt; in het laatste grijpt men naar andere

grondstoffen, die allicht op een andere wijze verwerkt moet worden.

In al die gevallen is aan den verbruiksduur van bepaalde be-

zittingen een einde gekomen en zou de totale waardevermindering

geboekt moeten zijn.

Nimmer is het mogelijk vooraf al die invloeden nauwkeurig te

bepalen. De afschrijving draagt daardoor steeds het karakter van

een raming. Blijkt later bij buitendienststelling tot verkoop, dat de

raming onjuist is geweest, dan moet de gemaakte fout verbeterd

worden, d.w.z. het verschil tusschen boek- en residuwaarde extra-

afgeschreven worden

Zelfs voor concessies en octrooien, waarden dus waarvoor de

duur van het recht vaststaat, geldt deze regel ; omdat wèl de contract-

maar niet de verbruiksduur vaststaat.

§ 49. Hoe moet nu de afschryving bepaald worden ?

De oudste methode, die nu nog veel aanhangers telt, is taxatie.

„Ieder jaar — zegt Winder^) — moet bij de bepaling van het

„bedrag, dat afgeschreven moet worden, op de bijzondere omstan-

„digheden acht geslagen worden", en hij voegt daaraan toe: „dat

„zoo al het opvolgen van dien raad veel schrijverij en tijd vordert,

„het zulks noch op overmatige noch op nadeelige wijze is."

Het groote bezwaar tegen deze methode is, dat het zoo moeilijk

is werkelijk objectieve schattingen te verkrijgen, die jaar in, jaar

uit naar dezelfde beginselen plaats hebben.

Naar een andere methode wil men het waardeverlies, dat op
een bepaald voorwerp geleden zal worden, verdeelen over dien

tijd en wel zóó, dat het totaal der lasten door het bezit en het

gebruik ervan veroorzaakt, gelijkmatig over den gebruiksduur

wordt omgeslagen.

1) Het verbod kan de wijze van werken betreffen of de grondstof, soms
ook het product Men denke bijv. aan de loodwit-, phosphorus- en sacharine-
fabricage.

2) Maandblad voor het Boekhouden 15° Jaargang pag. 214.
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In de praktijk ontmoet men verschillende methoden van afschrij-

ving, die wij, alvorens een conclusie te trekken, nader willen

beschouwen.

§ 50. Afschrijving over den aanschaffingsprijs tegen een vast

procent.

Hierbij houdt men slechts rekening met twee factoren:

1^. den prijs van het goed; (A)

2^. de waarde bij buitendienststelling of restwaarde; (R)

3^. den levensduur. (T)

A R
Ieder jaar wordt —=.— afgeschreven.

Als regel moet gesteld worden, dat zoodra de afbraakwaarde

(R) bereikt is, er niet verder afgeschreven wordt. ^)

Het stelsel wordt veel gevolgd ^)\ men gaat daarbij uit van de

onderstelling, dat daardoor een gelijkmatige verdeeling der lasten

wordt verkregen.

Dat is echter niet het geval, omdat .men zoodoende noch met

stijgende onderhoudskosten noch met het dalend productief ver-

mogen of de mate, waarin het goed gebruikt is, rekening houdt.

Twee voorbeelden ter illustratie.

P. Zij de aanvangswaarde van eene fraismachine ƒ 6000,—

;

de restwaarde ƒ 600,— , de levensduur20jaar, dan zou deafschrij-

ƒ 5000,— ƒ 600
ving naar de formule bedragen

20
of 4V2 %

sjaars.

In de eerste jaren kan het werktuig 300 dagen dienst doen ; in

het laatste echter, omdat het telkenmale herstelling behoeft, slechts

150. Per arbeidsdag is dan de druk der afschrijving in het eerste

/ 270 f 270
jaar ^

^^^
= ƒ0,90 en in het laatste jaar '-^'— = ƒ 1,80.

2^. Stel een boot doet 10 jaren dienst als mailboot, dan 10 jaren

regelmatig als vrachtboot, om ten slotte nog 10 jaar als tramp-boot

te varen.

Het productief vermogen per ton per dag zal dan steeds dalen

en de druk van een gelijkblijvende afschrijving zou allerminst

gelijk gevoeld worden. Ze zou niet juist zijn ook, want de ervaring

1) Ten onrechte zegt Bernard, dat er naar gestreefd moet worden, dat: einmal
das gesamte bewegliche und unbewegliche Inventar mit 1 Kr. zu Buch steht.

2) Zie o.a. Schiff Die Wertverminderungen an Betriebsanlagen. Berlin 1909.
pag. 54.
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leert, dat de waardevermindering van bezit van dezen aard in het
algemeen ,n de eerste jaren het grootst is en allengs kleiner wordt.

Uit een reeks aan de praktijk ontleende gegevens met betrekking
tot het waardeverloop van schepen bleek mij voor jaren, ^) dat de
waardevermindering voor eiken schepen in de groote vaart in de
eerste jaren 4 o/, bedroeg en in de laatste 1 Vs «/o-

WAARDEVERLOOP VAN EIKEN ZEILSCHEPEN

IN DE GROOTE VAART.

/17^

^ L. I I I I I I , I^ '^ ^ /Z ^ó ^O ^V 2<r jz.

Berekende waarde.

4--+ 2,9 0/^ Afschrijving van den kostenden prijs.
' " "

' ^ /o » boekwaarde.

Uit dit diagram blijkt, dat de werkelijke waardevermindering
sterk afwijkt van de afschrijving naar de hiervoor gegeven formule

1) Inventaris en balans, pag. 45.
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en meer te naderen die eener andere methode, n.1. de afschrijving

met een gelijkblijvend percent over de boekwaarde. *)

§ 51. Afschrijving over de boekwaarde.

Naar dit principe schrijft men op eenig goed, dat ƒ 10000,

—

gekost heeft, tegen 10 % 'sjaars af:

het eerste jaar 10 ^Iq van ƒ 10000,— = / 1000,— (restw.

-^x ƒ 10000).

het tweede jaar 10 7o van (ƒ 10000, f 1000,—) =ƒ900,—

(restw.^X-^X ƒ 10000,-).

het derde jaar 10 % van (ƒ 10000, ƒ 1900,—) =/810,—

(restw. -^ X^ X^ X ƒ 10000,-) enz.

De boekwaarde (R), wordt, indien het percent = /? en de aan-

schaffingswaarde = Ay achtereenvolgens

1) Na

jaren.

2,9 *'/o
v/d. kostenden prijs.

Afwijking. |
Waarde.

10.

Berekend.

20.

6 o/q v/d. boekwaarde.

Afwijking. Waarde.

30.

100 100 100
2 4- 22 94.2 92 3.6 88.4

4 -f 4.4 88.4 84 - 6.0 78.0

6 -h 66 826 76 — 7.0 69.0

8 4- 8.8 76.8 68 — 7.0 61.0
10 -f 11.0 71.0 60 — 6.2 53 8
12 4- 11.9 65.2 53V8 - 5.7 47.6

14 + 12.7 59.4 462/3 — 4.7 42.0
16 -f- 13.7 53.7 40 — 3.8 37.2
18 + 13.2 47.9 342/3 — 1.9 32.8

20 4- 12.8 42.1 291/8 — 0.3 29
22 4- 12.3 36.3 24 4- 1.7 25.7

24 4- 10.5 30.5 20 4- 2.7 22.7

26 4- 87 24.7 16 4- 4.0 20.0

28 4- 6.2 18.9 122/8 4- 5.0 17.7

30 + 31 13.1 10 4- 5.6 15.6

32 7Vs 71/8 4- 6.5 13.8

De afschrijving van een gelijkblijvend percent van den kostenden prijs heeft
voor deze soort van zaken tengevolge, dat de balanswaarde doorloopend hooger
is dan de werkelijke waarde van het bezit. In vele jaren is de fout zelfs belang-
rijk (bijv. in het 12e jaar ± 22 o/q, in het 16e ± 34 0/0 en in 't 20e + 44 o/^

van de berekende waarde).

De afschrijving over de boekwaarde daarentegen geeft de eerste 20 jaren —
dat zijn die, waarop het 't meeste aankomt — cijfers, die een ietwat te lage
balanswaarde geven (n.1. tot 10 o/q van de reëele waarde toe). Eerst na het 29e
jaar staat deze methode in nauwkeurigheid bij de eerstgenoemde ten achter.
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en de afschrijving:

100 "^^ 100 V loö J^' 100V~Toö~y ^' • • • ïööv .ïöö~J ^
De afschrijving wordt ieder volgend jaar kleiner. ^)

Zij zal dus voor goederen met een dalend productief vermogen
en sterk stijgende onderhoudskosten in veel gevallen nauwkeuriger
zijn dan de afschrijving in percenten van den aanschaffingsprijs.
Bovendien zal ze — en dit is een groot bijkomstig voordeel —
in vele gevallen ook een gelijkmatiger druk op de bedrijfsresultaten

der verschillende jaren uitoefenen.

Een en ander verklaart voldoende de groote verbreiding dezer
methode.

Tegen deze methode moet echter worden aangevoerd, dat in

tal van gevallen noch het productief vermogen daalt, noch de
onderhoudskosten stijgen in dezelfde verhouding als waarin de
afschrijving van jaar tot jaar teruggaat; zoodat ook de toepassing
dezer methode moet beperkt blijven tot die gevallen, waarin de
fout, die aldus gemaakt wordt, niet groot is en geen merkbaren
invloed kan uitoefenen.-)

Tusschen beide methoden staat in de afschrijving van een
dalend percent van de aanschaffingswaarde.

§ 52. Annuïteitenmethode en slnkingfunds.
Tegen den hiervoor genoemde methoden wordt aangevoerd, dat

zij geen rekening houden met de omstandigheid, dat het in het
goed vastgelegde kapitaal telkenjare kleiner wordt, en daardoor
ook de kapitaalsdienst een andere wordt.

1) Zijn A (aanschaffingsprijs), R (restwaarde) en (n) (de levensduur) gegeven,

'^ = (^T^)"A.enp = 100(.-^«)
2) Tusschen de afschrijving over de boekwaarde en die over den kostenden

prijs bestaat uit den aard der zaak verband. Het omrekenen van een gemiddeld
percent van de boekwaarde in een gelijkblijvend percent van den aanschaffings-
prijs IS niet lastig, indien men de residuwaarde als bekend aanneemt.

Stelt men deze op 20 o/q — wat voor vele goederen een geschikte grens is—
dan IS de afschrijving over den kostenden prijs (x) met voldoende nauwkeurig-
heid af te leiden uit dien over de boekwaarde (p) door

8 30
x = j^ p. (Nauwkeuriger zoo p < 10 x = -riv P ^" ^0° P > 10 en < 20 x =
80

'^
9

^45 p). Is de residuwaarde + 10 %, dan is x ongeveer=
22 p.

^

4

M^
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Men wil ook de rente in aanmerking nemen, in dien zin, dat

de rente over de boekwaarde van het actief en de afschrijving

samen jaar in jaar uit een zelfde bedrag uitmaken. Meer in het

bijzonder wil men deze methode toepassen, indien men, een leening

moet sluiten om tot aanschaffing van de goederen te kunnen

overgaan.

Er staan dan twee wegen tot bereiking van het doel open, nl.

:

het annuïteitenstelsel ^) en de sinkung-fund methode. Bij beide stel-

sels stelt men de afschrijving op het goed gelijk aan het bedrag, dat

tot aflossing op de leening wordt bestemd en bepaalt men het

tot aflossing bestemde bedrag zóó, dat jaar in jaar uit de som van

rente en aflossing nagenoeg gelijk zijn.

Het verschil tusschen beide stelsels schuilt daarin, dat het door

de afschrijving vrij gekomen geld (im.mers in mindering van de

winst gebrachte en dus niet uitgekeerde), bij het annuïteitenstelsel

jaarlijks tot schulddelging wordt aangewend en bij het sinking-fund

rentegevend wordt belegd, ten einde de schuld later in eens te

kunnen aflossen.

De te maken rente op r% en den levensduur van het object

(resp. den duur der leening) op n jaren stellend, vindt men, dat

aan het einde van het n^ jaar de waarde

der eerste afschrijving, d. i. het eerst belegde bedrag (d) =

(r \n—

2

1

= d 1-
lOO.

100

enz.

der laatste do. = d

en van alle afschrijvingen, die dan gelijk (

moeten zijn aan het bedrag der leening K =d

n

'+w^-'

(
1

hetwelk overeenkomt met den aanschaffingsprijs A) van hetbetr.

bezit «)

1) Vele engelsche schrijvers noemen deze wijze van afschrijven de eenig

wetenschappelijke.

2) Men gaat uit van de onderstelling, dat de restwaarde = O. Waar dit niet

het geval is en A—R dus kleiner is dan K, zou de afschrijving kleiner moeten

zijn dan de aflossing; hierop let men gewoonlijk niet en men komt daardoor

tenslotte tot geheime reserves.
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waaruit volgt cf = —- K

(>+to)"

Op overeenkomstige wijze vindt men met betrekking tot de
annuïteit (a), de rente der leening stellend op p %

:

=KO+ifey
1

Bruikbaar zijn beide methoden*) alleen voor zulke goederen, waar-
van men met reden mag verwachten, dat de kosten van onderhoud
nagenoeg constant zullen zijn, dat het productief vermogen niet

zal dalen en dat de levensduur minstens gelijk zal zijn aan den
tijd, waarvoor de leening is aangegaan.

Aan al die voorwaarden wordt feitelijk alleen voldaan door huur-
huizen (voor de bouwkosten) en door sommige activa van gemo-
nopoliseerde bedrijven, als de kabels eener electriciteitsfabriek of

telefooncentrale en het buizennet eener waterletding.

§ 53. Splitsing der afschrijving in een constant en in een va-

riabel deel.

De ervaring leert, dat in verreweg de meeste gevallen het ge-
bruik den levensduur van het goed verkort. *)

Wie den levensduur raamt van een werktuig, denkt zich daarbij

dan ook onwillekeurig een zekere mate van gebruik. Bij druk

1) Vermindert men de annuïteit met het rentebestanddeel van het eerste

jaar, dan vindt men, dat het aflossingsbestanddeel (d) = r^ö K

l 100/
m.a.w.: sinkingfund en annuïteit leggen dezelfde lasten op, indien'de ver-
schuldigde rente (p) = de gekweekte rente (r).

2) Wrijving (slijtage), chemische invloeden (invreten), temperatuurverande-
nngen (ontzetten van het materiaal) en trillingen (structuurwijzigingen) zijn de
voornaamste oorzaken hiervan.
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gebruik zal men den levensduur korter, bij minder druk gebruik

langer ramen, zonder dat men kan zeggen, dat een werktuig, dat

slechts 1200 uren per dag gebruikt wordt — onder overigens ge-

lijke omstandigheden — driemaal zoo lang zal duren als een ander

van dezelfde soort, dat 3600 uren 's jaars dienst zal moeten doen.

Behoudens dan ook voor die gevallen, waarin het gebruik zeer

gelijkmatig over de jaren is verdeeld, zou men de afschrijving

moeten splitsen in een constant deel en een ander, dat afhankelijk

is van het gebruik.

Om tot deze splitsing te geraken is het noodig vooraf te be-

palen, wanneer men vermoedt dat het werktuig versleten zal zijn

bij zeer matig, en wanneer bij zeer druk gebruik.

Zij bijv. gegeven, dat de levensduur van een locomobiel moet

geschat worden :

bij 2000 uren gebruik per jaar (als minimum) op 24 jaar

„ 6000 „ » n f,
(als maximum) „ 12 „

terwijl de restwaarde in beide gevallen 20% zal zijn, dan vindt

men, de constante afschrijving op x, de variabele op y stellend:

24 X + 48000 y = 12 X + 72000 y
1 2 X = 24000 y en X = 2000 y

.

Verder is 24 x + 48000 y = 80 o/o

of 96000 y= 80 «/o

^ 1200 '^

Heeft de locomobiel / 18000,— gekost, dan zal men de af-

schrijvingen kunnen stellen op constant ƒ300,— 's jaars en 15 cent

per gebruiksuur.

In een slap jaar (2400 werkuren) wordt dan afgeschreven

ƒ 300,— -f ƒ 360,— = ƒ 660,—.

en in een druk jaar (5400 werkuren)ƒ300,— +ƒ810,— =ƒ 1110,— .

Dat de jaren, die het meest van het werktuig profiteeren, ook
het grootste deel der afschrijving dragen is logisch, en dat dien-

tengevolge ook in de jaren met de grootste bedrijfsdrukte —wat

toch de jaren met de grootste financieele draagkracht moeten zijn

— het meeste wordt afgeschreven, is een verder voordeel.

Voor fabrieken met sterk schommelende bedrijfsdrukte en bovenal

voor zulke, die met het oog op de allengs stijgende productie te

groot geconstrueerd worden voor de eerste jaren (zooals bijv. gas-

fabrieken en electrische centrales), verdient deze wijze van afschrijving

Volmer. Winstrekening en Vermogensbalans. 6

-^*'
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dan ook de voorkeur, boven die van een vast percent van den

aanschaffingsprijs. ^)

§ 54. De beteekenis van gepubliceerde afschrijvingspercenten.

Hoeveel moet op de stoomketels, op de gebouwen, op het ge-

reedschap en de arbeidswerktuigen worden afgeschreven, opdat

de voorzichtigheid betracht worde?

Die vraag doet zich in industrieele ondernemingen ieder jaar

weer voor, en vooral in de eerste jaren van een nieuwe onder-

neming, zoolang er dus van in het bedrijf terzake opgedane er-

varing geen sprake kan zijn, is de ervaring van anderen een ding

van waarde, een toetssteen, waarvan de beteekenis door velen mis-

kend wordt.

Meyenberg^) bijv. vermeldt geen afschrijvingspercenten, „weil

„wohl auf keinem Gebiete so sehr wie auf diesem durch schema-

,tisches Arbeiten gesündigt wird."

Zeker klakkeloos overnemen mag men die percenten niet. In

bedrijfstechnische aangelegenheden moet er in het algemeen voor

nadoen gewaarschuwd worden; men is daartoe maar al te licht

geneigd, omdat nu eenmaal „to follow foolish precedents and to

wink with both our eyes is easier than to think."

Misbruik moet zeker voorkomen worden; maar een wijs gebruik

van de afschrijvingspercenten is een door de voorzichtigheid ge-

boden maatregel, 't Is niet goed als waardeloos te beschouwen,

wat feitelijk is een uiting van veler ervaring.

Men verzamele daarom gegevens uit handboeken en jaarver-

slagen, en men vermelde niet alleen object en afschrijvingspercent,

maar bovenal ook alles wat van belang kan zijn ter beoordeeling

van de waarde van het cijfer.

1) Gerstner o.c. (pag. 110) voert tegen het vaststellen der afschrijving in

verhouding tot de productie het volgende aan

:

.Gleichwohl ist aber eine solche Berechnung für die Bilanztechnik infolge

.ihres schwankenden Charakters bei reguleren Abschreibungen, ferner auch für

,die einzelnen Betriebsanlagen und ihrem Einfluss auf die Produktion ëusserst

.schwierig und umstëndlich, ja direkt unmöglich."

2) Organisation und Selbstkostenberechnung von Maschinenfabriken (pag.

183). Zooals de meeste Duitsche technici is ook Afé-j/^w^^r^ een voorstander van
de gelijkblijvende afschrijving. In een der modernst ingerichte bedrijven van
Amerika (Tabor Manufacturing Co.) schrijft men echter 10 %derfto^)tJwaardeaf.
In Evans (Students auditing, 1914 pag. 84) leest men: .The diminishing value
method has many advantages, as it provides in some small measure for the

special considerations affecting this class of assets. The greater efficiency of new
machinery is reflected in the accounts in the heavier charges for depreciation in

the earlier years ....'*
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Wie cijfers kan lezen, leert vaak nog meer uit afwijkingen dan

uit het feit, dat andere cijfers een opvallende overeenkomst ver-

toonen.

De hoofdzaak is echter systematisch verzamelen. In een kaart-

stelsel waarbij de kaarten als volgt zijn ingericht, kan veel nuttig

materiaal worden bijeengebracht, indien men het materiaal, dat in

de jaarverslagen van tal van vennootschappen in gemeentebedrijven

opgehoopt is, niet onverwerkt laat.

Model,
STOOMKETELS

(I. Ketels met 1 è 2 vlampijpen — Cornwall e. a. tot 1 1 atm. druk.)

BRON
Afschrijving

percent
v/d

kostpr.

percent
v/d

boekw.
«•o

.

•ri flj
*«

a> TT —

^

C ca.

Onder-
houd
in o/q.

Aanmerkingen.

Rapport polderbem. H.

Verslag Suikerfabriek R.

Werrnicke's Lehrbuch

Matheson ....
Technical Expert .

W 9

Catalogus S. & Co.

4i5

4V2

8

71/2

71/2

10

20

12-18

20

16

18

enz.

1000

3600

3600

4800

4000

21/2

2

21/2

IV2

onregelmatig bedrijf

gemidd. afschrijv.

over 7 jaren,

electr. centrales.

katoen industrie.

papier-industrie.

wijst op invloed der

samenstelling van

het voedingswa-

ter.

Men leert dan spoedig inzien, wat 'n normale -, wat een mini-

male - en wat 'n maximale afschrijving is, en daardoor welk cijfer

voor een gegeven onderneming het best zich tot vergelijking leent.

Omdat in de jaarverslagen betrekkelijk zelden de aanschaffings-

waarde der gebruiksgoederen voorkomt, zal men zich er veelal toe

moeten bepalen uit te rekenen, hoe groot de afschrijving, uit-

gedrukt in percenten van de boekwaarde was.

Hoe men gegevens uit jaarverslagen kan verkrijgen blijke weder-
om uit een voorbeeld:
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Jaar.

Kostende prijs

der

•toomschepen.

Boekwaaarde
op 31 Dec.

der
stoomschepen.
(na afschrijving)

Afschrijving

in totaal.

Afschrijving
in percenten.

v/d

kost. pr.

v/d
boekw.

Divi- Opmer-

dend. kingen

+ + in O/o

1905 ƒ 15.211.508 ƒ 8.932.000 ƒ 1.204.485 8 12 15 1)

6 „ 18.033 516 . 10.489.000 w 2.274.041 121/2 178/4 15 2)

7 , 18.033.516 „ 8.281.000 M 2.348.439 13 221/4 11 8)

8 . 25.084.272 , 13.722.000 m 1.609.757 68/4 lOVi 21/2 *)

9 , 28.791.922 „ 14.893.000 1» 2.536 650 9 14V2 10

10 „ 25.845 893 . 11.418.000 n •2.610.106 10 181/2 15

11 „ 25.845.893 „ 9.284.000 n 2.134.000 83/4 148/4 12

12 . 27.521.478 . 8.435.000 n 2.524.584 9 23 15

8
ƒ184.367.998 ƒ 85.454.000 f 17.240 062 9.3 168/4 ^)

ƒ 23.046.000 ƒ 10.682.000 f 2.155.250

Zelfs als de jaarverslagen het niet uitdrukkelijk vermeld had-

den — zoowel in 1906 als in 1911 en 1912 is er in de verslagen

sprake van ruime en zéér ruime afschrijving — zou uit de cijfers

te zien zijn, dat, al werd nimmer de vereischte voorzichtigheid uit

het oog verloren, men wel, als de omstandigheden dit medebrachten,

meer afschreef dan strikt noodig was. Waar bovendien herhaalde-

lijk schepen verkocht zijn voor een bedrag, dat de boekwaarde te

boven ging, mag men veilig aannemen, dat een gelijkblijvende

afschrijving van 9 7o van den kostenden prijs, of van 16 ^/o van

de boekwaarde een grens naar boven voor passagiersschepen in de

groote vaart markeert. *)

Op gelijke wijze kan men voor de meeste objecten bruikbare

gegevens verkrijgen.

§. 54. Theoretisch genomen zal men steeds die afschrijvings-

1) Schip verkocht met ƒ 88.971,— winst, de afschrijving bleek dus ruim
voldoende.

2) Schip verkocht met ƒ 238.671,— winst, de afschrijving bleek dus wederom
te hoog te zijn geweest.

3) Hier is sprake van de bekende schaal van afschrijving. Uit de rekening
is af te leiden, dat minstens 8 % van den kostenden prijs der schepen wordt
afgeschreven, voor nieuw in de vaart gebrachte schepen berekend naar het aantal
maanden, dat zij in dienst gesteld waren. In 1904 had men echter 10 % van
de boekwaarde afgeschreven.

4) Wederom werd een schip met winst verkocht.

5) Naar de hiervoor gegeven formule, is daar p = I68/4, x = ^j=^

—

—
14u

= 91/4 0/0 nagenoeg.

6) Als voldoende, d.i. dus als normaal, kan men voor dit soort schepen
aannemen een afschrijving van + 10 7o van de boekwaarde.
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methode moeten kiezen, waarbij de afschrijving de reëele waarde-

vermindering van het goed het meest nabij komt.

In de praktijk worden de stelsels hoogst zelden consequent toe-

gepast en stelt men feitelijk slechts dezen eisch, dat de afschrijving

voldoende en niet drukkend mag zijn. In verband hiermede ver-

dienen aanbeveling

:

P. voor zaken van gelijkblijvend productief vermogen en met

constante kosten van onderhoud,

de afschrijving overeenkomstig het annuïteiten stelsel;

2^. voor zaken met langzaam dalend productief vermogen en

langzaam stijgende onderhoudskosten,

a. bij regelmatig gebruik : de afschrijving van een vast procent

over de aanschaffingswaarde;

b, bij onregelmatig gebruik: splitsing der afschrijving in een

variabel en een constant deel;

3®. voor zaken met dalend productief vermogen en sterk

stijgende onderhoudskosten,

afschrijving 't zij van een vast percent van de boekwaarde of

van een dalend percent over de aanschaffingskosten.

Het verdient aanbeveling eens in de 5 jaren na te gaan, of de

aangenomen wijze van afschrijving van voldoende nauwkeurig-

heid is.



YL Het opmaken yan de jaarrekening in het

dubbel-boekhouden.

§ 55. Het dubbel-boekhouden moet geven een volledig over-

zicht van het vermogen. Het is daartoe noodig, dat men rekeningen

voert over ieder der activa en passiva en over het zuiver vermogen.
Het heeft dus drie wèl onderscheiden groepen van rekeningen,

die men veelal tot twee groepen terugbrengt, door of de activa en
de passiva te vereenigen tot één groep. nl. : die der vermogensbe-
standdeelen *), of het zuiver-vermogen te beschouwen als een schuld

van de onderneming of zaak *) aan den eigenaar ervan, waardoor
tegenover de activa komen te staan de schulden aan derden en
aan den ondernemer.

Naar beide opvattingen evenwel boekt men:
a. op rekeningen van activa

de aanvankelijke grootte en de vermeerderingen van het betr.

actief 3) in het debet

de verminderingen *) in het credit,

b. op rekeningen van pasiva

de aanvankelijke grootte en de vermeerderingen van het betr.

passief in het credit

de verminderingen in het debet.

c. op rekening van het zuiver vermogen
het aanvankelijke positieve zuiver vermogen en

alle vermeerderingen ervan in het credit

de verminderingen in het debet.

1) Zoo o.a. V. Hengelaar (De beginselen van het dubbel-boekhouden.)
2) De zaak wordt dan als eene economische eenheid beschouwd. Zie o.a.

W. Kreukniet (Practisch boekhouden).
3) Veelal omschreven als .ontstaan" of als positieve posten.
4) Veelal omschreven als ,te niet gaan" of als negatieve posten.

i
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Dientengevolge zal de som van alle bedragen in het debet steeds

gelijk moeten zijn aan het totaal van die in het credit.^)

Wil de boekhouding volledig zijn, dan moeten de rekeningen

van de activa en der passiva zoowel de grootte (hoeveelheidsver-

rekening) als de geldswaarde (waardeverrekening) der daarop voor-

komende posten doen kennen.*)

De hoeveelheidsverrekening verschaft controle op het beheer en de

bewaring der deelen van het vermogen (Verwaltung), de waardever-

rekening op het beleid (Geschaftsführung). Niet altijd komen hoeveel-

heids- en waardeverrekening op dezelfde rekening vereeitigd voor.

Hier te lande is het zelfs gebruikelijk, dat de waardeverrekening is

saamgetrokken in het zoogenaamde grootboek, waarin dus rekenin-

gen voorkomen voor alle activa, voor alle passiva en voor het zuiver-

vermogen ; terwijl daarnaast de hoeveelheidsverrekening staat, welke

in de zoogenaamde bijboeken (controle- of sub-grootboeken) ^) wordt

opgenomen.

Voor zooverre de hoeveelheidsmaat dezelfde is als die voorde

waardeverrekening, d.i. : zoodra de grootte in dezelfde geldsoort is

uitgedrukt, zooals zulks veelal het geval is met vorderingen en

schulden, zullen de boekingen in grootboek en bijboeken elkander

1) J. F. Schar geeft in zijn „Versuch einer wissenschaftlichen Behandlung
der Buchhaltung (pag. 13—18) volgend overzicht ten bewijze:

Bestandkonto

Soll + Haben

Kapitalkonto

Soir — Haben -f

1

.

Anfangltcher Vermögensbestand .

2. Reine Tauschgeschafte ....
3. Reiner Gewinn oder Vermögens-

zuwachts
4. Reiner Verlust oder Vermogens-

abnahme

A
b

c

b

d

—

»

d

A

e

A-hb + c b + e ^- d A + c

2) Aan de hoeveelheidsverrekening wordt helaas! niet altijd de noodige
aandacht geschonken.

Veelal wordt het sub-grootboek bijgehouden door den rekenplichtigen beambte
(kassier, magazijnmeester enz.) Dit is theoretisch genomen onjuist. De zekerheid
van den eigendom wordt er door bevorderd, als met dispositie, bewaring en rekening
verschillende personen zijn belast.

Naast de verantwoording van den rekenplichtige zou dan ook steeds op grond
der comptabele bescheiden een rekening opgemaakt moeten worden. Systema-
tisch geschiedt zulks bij de logismografie.

3) leder boek, dat gehouden wordt naast de dagboeken en het grootboek,
is een bijboek. Die bijboeken, die de strekking hebben de rekening, zooals die
in het grootboek voorkomt, aan te vullen zijn sub-grootboekeru

IM
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controleeren, indien het verschil tusschen de nominale- en de reëele-

waarde principieel op afzonderlijke rekeningen geboekt wordt.

De geheele boekhouding kunnen wij dan ook in volgend schema

samenvatten.

Grond- WAARDEN.
Grootboek. Sub-grootboeken.

boeken. Deb. Credit Debet. Credit.

Inventaris 1 Zaken. ..... Al hoeveelheid

mn J Vorderingen .... A2 = A2 (grootte)

balans.
j Schulden

f Zuiver-vermogen . . .

P =
Z

(P grootte)

/ Ontstane zaken en vord. As hoeveelheid

1 Te niet gegan^ zaken . A4 hoeveelheid

1 Ontstane zaken . . . As — A5 (grootte)

Dag- / Te niet gegane do . . A. = Ae (grootte)

boeken.
]
Ontstane schulden . . Pi = Pi (do)

j Te niet gegane schulden P2 P2 (grootte)

f Kapitaalvermeerderingen Zi

\ Kapitaalverminderingen Zs

§ 56, De grondslag van het grootboek vormt het dagboek. Het

moet met de grootste zorg worden bijgehouden ; volledig en tot den

dag toe bij zijn. Zooveel mogelijk verwijze men naar de bescheiden,

waaruit de handeling of de vermogensverandering blijkt.

Deze bescheiden moeten zorgvuldig en systematisch bewaard

worden. Tusschen grootboek en dagboek staat veelal het zooge-

naamde journaal, dat oorspronkelijk was het net-dagboek; maar

dat thans veelal niet meer is dan een lijst, waarin van iedere

handeling afzonderlijk, of van groepen van gelijksoortige handelingen,

wordt aangegeven, welke rekeningen gedebiteerd en welke gecre-

diteerd moeten worden.

De voortzetting van de balans is het grootboek; die van den

inventaris vindt men in de bijboeken.

Bij iedere inschrijving in groot- of bijboeken moet worden aan-

gegeven op grond van welk bewijsstuk óf van welken dagboek-

post de boeking heeft plaats gehad. De oorzaak der boeking moet

kort en zakelijk worden aangegeven. Het vroeger gebruikelijke

vermelden van de tegenrekening is minder noodig.

§ 57. Indien de vermogensveranderingen alle en juist geboekt

4
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werden, zou uit het grootboek de balans en uit de bijboeken de

inventaris opgemaakt kunnen worden.

In werkelijkheid worden echter tal van wijzigingen van de grootte

of van de waarde der deelen van het vermogen niet geboekt op

het oogenblik, dat de mutatie plaats heeft.

Daartoe behooren:

1^. de gevolgen van onachtzaamheid en van onrechtmatige hande-

lingen van personeel zoomede van diefstal.

De daaruit voortspruitende vermogensveranderingen kunnen eerst

geboekt worden, nadat zij geconstateerd zijn.

Het systematisch opmaken van den inventaris is dikwijls het

eenige middel tot het vaststellen dier feiten, welke door de schul-

digen soms met groote sluwheid worden bedekt.

2^. wijzigingen, die het gevolg zijn van een langzaam wordings-

proces, als het rijpen van landbouwproducten en het bederven of

slijten van andere goederen.

Zulke wijzigingen worden periodiek geboekt, hetzij wanneer het

proces als geëindigd beschouwd wordt, hetzij op bepaalde tijd-

stippen van het jaar.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet op deze wijzigingen,

voorzooverre ze nog niet geboekt zijn, acht geslagen worden.

Voor goederen die een rijpingsproces ondergaan, bijv. de te

veld staande oogst, neemt men de daaraan ten koste gelegde

bedragen als grondslag aan, eventueel voor vermoedelijk mis-

gewas een bedrag reserveerend.

3®. wijzigingen in de waarde van het goed ontstaan door ver-

anderingen van de conjunctuur of door den handel.

Het is een vrij algemeen gebruik de rekening der handels-

artikelen bij verkoop te crediteeren voor de netto opbrengst; en

dat is juist ook, mits men de bij verkoop geconstateerde waarde-

verandering, d. i. het verschil tusschen den kostenden prijs en de

opbrengst, eveneens afboeke.

Dit laatste blijft echter in de meeste gevallen achterwege ^): het

saldo der rekening wijst dientengevolge niet aan den kostenden

prijs van den voorraad, maar het verschil tusschen den kostenden

prijs van alle goederen en het provenu der verkochte.

1) Niet daar waar men de Permanence de l'inventaire consequent doorvoert.

Ook bij dit stelsel komen echter de wijzigingen in de waarde van den voorraad

ontstaan door daling of stijging der conjunctuur niet uit, zoolang de goederen
niet verhandeld zijn. ^

' V
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Deze wijze van boeking is zelfs de natuurlijke, indien men in

het grootboek slechts dat deel der rekening ziet, hetwelk de con-

trole op het beleid effectief moet maken en waarvan de concen-

tratie plaats heeft in de winstrekening en niet in de balans *).

§ 58. Door al deze oorzaken kan uit de boekhouding alleen

de vermogensbalans niet worden opgemaakt, en blijft ook in het

dubbel boekhouden de bepaling van het vermogen buiten de

boekhouding om, de extra-comptabele balans,^) noodzakelijk.

Daardoor wordt het normale verloop van de werkzaamheden der

jaarrekening ongeveer aldus:

1®. Men bepaalt door opneming de grootte der voorraden aan

stoffelijke activa en van alle rechten en verplichtingen, waarvan

zulks buiten de boekhouding om kan geschieden (boedelbeschrijving

of inventaris). Hoe dit moet geschieden is in hoofdstuk II uitvoerig

aangegeven.

2^. Ieder der bijboeken wordt geteld en van iedere rekening

het saldo bepaald.

Vroeger (§ 13) is er reeds opgewezen, dat het gewenscht is,

dat deze saldolijsten, voor zooverre zij op de stoffelijke activa

(incl. het papier van waarde) betrekking hebben, bij het begin

van de boedelbeschrijving aanwezig zijn.

Alle verschillen, die blijken te bestaan tusschen Inventaris en

saldolijsten, worden stelselmatig aangeteekend, en op grond dier

aanteekeningen worden zoowel het grootboek als de bijboeken

bijgewerkt, ^)

Met betrekking tot de saldo-lijsten der debiteuren en crediteuren

is het gewenscht, dat zij, behalve dan bij rekening-courant ver-

bindingen, van ieder saldo aangeven, uit welke posten het is ont-

staan en welke bedragen reeds vereffend moesten zijn.*)

Zeer bruikbaar bleek volgend formulier:

1) Zie Maandblad voor het Boekhouden No. 236 (pag. 235).

2) Léautey (o. c. pag. 107) omschrijft deze als: une opératation arithméthique

et statistique qui consiste a énumérer, sous forme de récolement ... en quantités

et en monnaie de compte, les utilités-capitaux.

3) Als regel gelde, dat de oorzaak der verschillen moet opgespoord worden.

Is zulks alleen door een onevenredige hoeveelheid arbeid te bereiken, dan neme
men de saldolijsten tot grondslag, en reserveere men het verschil, indien het

grootboekcijfer een kleiner actief of een grooter passief aanwijst.

4) In zaken met uitsluitend maand- of jaarrekeningen, en daar waar men
bijna uitsluitend aan particulieren levert, is dit wellicht overbodig.
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o è
ra

2
2

Woon-

plaats

3

Max •

Tellingen. Saldi. Vervallen posten Niet vervalt, posten

'S

1

Cred.

4

Deb.

5

Cred.

6

Deb.

7

Cred.

8

Bedrag

9

per

10

Bedrag

11

per

12

Eerst worden ingevuld de kolommen: 1, 5 en 6 en wordt na-

gegaan of de totalen der kolommen 5 en 6 overeenkomen met die

der correspondeerende rekening of rekeningen in het grootboek.

Later vult men in de kolommen 4, 9, 10, 11 en 12, die den be-

drijfsleider in staat stellen zich in korten tijd op de hoogte te

stellen, voor wat zijn debiteuren betreft: van de zorg door het

betr. personeel aan de credietverleening en credietcontróle gewijd,

en voor wat zijn crediteuren aangaat : van het bedrag der vervallen

betalingsverplichtingen. Hij leert er verder het bedrag der dubieuze

posten door kennen.

Bovendien komt men door het splitsen der saldi op allerlei

kleine onjuistheden en leemten in de boekhouding, als het niet

afboeken van toegestaiie kortingen, van porti en andere onkosten.

Het nut van deze staten komt eerst volkomen tot zijn recht,

als de boekhouding voldoet aan dezen allereersten eisch, nl. : dat

zij tot den dag toe bij is.

In enkele gevallen breidt men het aantal kolommen nog met

twee uit; nl. één tot het aanteekenen van den datum van ontvangst

van rekening-couranten of saldobiljetten, en een andere tot het ver-

melden van de nog te boeken bedragen.

Deze posten worden per den dag van afsluiting geboekt in

het betr. bijboek en in het grootboek.

3®. Van ieder der rekeningen in het grootboek wordt de som
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der debetposten en die der creditposten bepaald, zoomede haar

verschil; d.i. het debet- of creditsaldo.

Tellingen en saldi worden in één staat vereenigd, dien men proef-

balans noemt, en volgenden vorm heeft:

Proefbalans per ... .

*

NAAM DER REKENING.
Balans der tellingen. Balans der saldi. Opmer-

o
CU Debet. Credit. Debet. Credit.

kingen.

» Totaal . .

Indien er in het grootboek geen fouten zijn gemaakt, voldoet

de proefbalans aan de volgende eischen:

a. de som der debet-tellingen is gelijk aan die der credit-tellingen

;

b. de som der debet-saldi is gelijk aan die der credit-saldi

;

c. de eindtelling van het journaal, verhoogd met de saldi waarmede

het grootboek geopend is, blijkend uit de onmiddellijk voorafgaande

balans, is gelijk aan de som der debet-tellingen van het grootboek.

De proefbalans wordt opgemaakt gelijktijdig met de saldolijsten

der bijboeken.

In de rekening zijn daardoor nog niet opgenomen al die ver-

beteringen, waarop hiervoor gewezen werd; welke trouwens voor een

deel eerst gevonden konden worden door vergelijking van de deelen

der boekhouding met elkander en met den inventaris.

Die verbeterposten, die wel eens aangeduid worden als posten

aan de balans voorafgaande, worden alsnog ingeschreven, en daarna

wordt een nieuwe proefbalans gemaakt.

Als deze is opgemaakt:

fl. zullen de saldi der debiteuren- en crediteurenrekeningen

kloppen met die uit de bijboeken opgemaakt; en

b, moet de inventaris, wat de hoeveelheid of de grootte der

activa en passiva betreft, in overeenstemming zijn met de boek-

houding.
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Nadat vervolgens de waarde-veranderingen zijn bijgeboekt ook

op de rekening van het zuiver-vermogen, zal de lijst der uit het

grootboek opgemaakte saldi overeenstemmen met de extra-comp-

tabele balans, die in het balansboek wordt ingeschreven.

§ 59. Het op pag. 94 en 95 afgedrukte gewijzigde model van

het hier te lande veel gebruikte afsluit-tableau doet zien, hoe men

ten slotte komt tot het afsluiten van het grootboek, en welk gebruik

daarbij van de verschillende bescheiden is gemaakt. Overeenkomstig

de gangbare opvatting doet de winstrekening kennen:

P. de oorzaken, waardoor het zuiververmogen is gewijzigd,

behalve die veranderingen, welke ontstaan zijn door oorzaken buiten

het bedrijf liggend, als stortingen en depositiën van den eigenaar,

welke direct naar de kapitaalrekening worden overgebracht;

2^. de som der vermogensveranderingen de netto winst. ^)

§ 60. Onder het afsluiten van het grootboek verstaat men het

afsluiten van alle daarin voorkomende rekeningen.

Daadwerkelijk komt dit alleen voor bij likwidatie van het bedrijf.

Wat men noemt de jaarlijksche afsluiting is niet anders dan het

terugbrengen van iedere rekening tot den eenvoudigsten vorm.

Men zet in de plaats van (a + b -h c + d) — (f + g + h -f- i)

het saldo (s).

Debet. Handelsartikelen.

1912
I

Jan. 1 Voorraad

Jan. 1 tot

Dec. 31

. 31

1913

Jan. 1

Inkoopen

Waardevermeerdering

af

Voorraad

ƒ 27000

„ 154450

., 18022

ƒ 19947250

„ 159360-

ƒ 4011250

Jan. 1 tot

Dec. 31

.. 31

Verkoopen . . . .

Vermist en bedorven

af

ƒ 158300

1060»»

ƒ 159360

.. 159360

1) Vroeger (Inventaris en balans, pag. 16) heb ik gemeend, dat het aanbe-

veling zou verdienen onder winst alleen te verstaan gerealiseerde kapitaalsver-

meerderingen. De onderscheiding zelf tusschen gerealiseerde en niet gerealiseerde

vermogensveranderingen wordt thans algemeen als noodzakelijk erkend; de
beperking van het begrip winst is evenwel niet aanvaard. Met dit feit is hier

rekening gehouden.
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Algemeen geeft men aan de afsluiting een anderen vorm. Daar-

door echter, dat men het verschil aan de kleinste zijde der rekening

bijschrijft, verandert het wezen der afsluiting niet^).

Debet. Handelsartikelen. Credit.

1912

Jan. 1

Jan. 1 tot

Dec. 31

Voorraad

Inkoopen

» 31
I

Waardevermeerdering

1913

Jan. 1 Voorraad

ƒ 27000

„ 154450

.. 1802250

ƒ 19947250

ƒ 4011250

1912

Jan. 1 tot

Dec. 31 Verkoopen ....
Vermist en bedorven

Voorraad

ƒ 158300—
1060—

4011250»>

ƒ 19947250

§ 61. Een balans is juist, indien:

1^*. er alle activa en passiva, dus alle deelen van het gegeven

vermogen, in zijn opgenomen en niets anders;

2^. van alle deelen de waarde, die zij voor den betreffenden

ondernemer, resp. de onderneming, onder de gegeven omstandig-

heden hebben, op rationeele wijze is bepaald.

De juistheid van de winstrekening onderstelt:

l*'. dat het eindcijfer juist is;

2^ dat zij de samenstellende deelen van het eindcijfer waar-

heidsgetrouw en in logischen samenhang doet kennen.

De overzichtelijkheid verlangt, dat waarden van dezelfde soort

— maar ook uitsluitend zulke — in één 9ijfer worden vereenigd.

§ 62. De groepeering der balanswaarden kan (zie § 4) plaats

hebben naar juridische of naar bedrijfseconomische kenmerken.

De eerstgenoemde indeeling is de meest gebruikelijke, al doet

zich meer en meer ook de eisch gelden, dat de mate van liqui-

diteit uit de balans blijke.

BeigeP) zegt o.a.: „das Merkmal einer gesunden Bilanz besteht

„darin, dass möglichst wenig immobile Bilanzposten vorhanden

„sind; sodann, dass samtliche mobilen Passivposten durch die mo-

1) De geheele bewerking komt overeen met het transporteeren van de tellin-

gen of het saldo, wanneer een pagina is volgeschreven. Terecht denkt niemand
er aan zulks als een boeking te beschouwen en te verklaren.

2) Theorie und Praxis der Buchfünhrungs-und Bilanzrevision, pag. 22/23.

1
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„bilen Aktivposten gedeckt sind. Der Zustand der Balanz is in die-

„sem Falie ein liquider')

„Diese Liquididët darf nicht nach hergebrachter Schablone d. h.

„so dargestellt werden, als ob man sie erst erraten müsste, son-

„dern sie muss aus der Bilanz, mindestens aber aus dem Geschafts-

„bericht hervorgehen".

Deze eisch is op zich zelf niet ongewettigd. Wie met ons erkent,

dat de opeischbaarheid van het passief een overwegenden invloed,

op de taxatie moet uitoefenen van de waarden, die er tegen over
staan, zal toegeven, dat het voor den eigenaar niet alleen van
belang is te weten op welk bedrag het zuiver-vermogen is becijferd,

maar ook in hoeverre de verhouding tusschen vlottende middelen
en opeischbare schulden gezond is.

Voor de onderneming is het echter, tenzij dan dat de liquiditeit

nooit in gevaar kan komen, onvoldoende, indien men zich slechts

ééns per jaar ervan vergewist, hoe de stand is. Men moet zulks herhaal-
delijk doen en door gepaste beheersmaatregelen, zooals het opmaken
van maand- of kwartaalbegrootingen, de liquiditeit verzekeren.

§ 63. Met betrekking tot de winstrekening valt op te merken,
dat in het dubbel boekhouden, in overeenstemming met de alge-
meen in den handel gehuldigde opvatting van zulke uitgaven,
alle kosten, die geen rechtstreeksche dekking vinden in een andere
waarde, als verliezen worden beschouwd. Op analoge wijze noemt
men winst ieder batig verschil tusschen het provenu van handels-
artikelen en den kostenden prijs ervan, in welken prijs wederom
uitsluitend de directe kosten zijn verrekend.

Bij de groepeering der onkosten kan men onderscheiden tusschen
twee principes. Men splitst ze nl. of naar de naastliggende

1) Zie ook Gerstner o.c. pag. 246 en 254.
Volgens Eichhorn (Die Liquididët der Kreditgenossenschaften) bestaat het wezen

der liquiditeit daarin, dat steeds voldoende vlottende middelen aanwezig zijn (of
verschaft kunnen worden) tot betaling der schulden op korten termijn en zulks„um Zahlungsstockungen zu vermeiden."
Prinzhorn (Finanzielle Führung kaufmannischer Geschafte, pag. 40) stelt als

regel: „Genommener Kredit, wenn nötig, aber höchstens = gegebenem Kredit
"

In het algemeen mag de tijd, gedurende welken eenig kapitaal ter beschikking
van den ondernemer staat, niet korter zijn, dan de liquidatieperiode is van de
zaken, die hij er zich voor aanschaft.

^ f

De liquidatieperiode van eenig goed is de tijd, die overeenkomstig de be-
stemming van het goed ligftusschen het oogenblik van verkrijging en den dag
waarop de tegenwaarde in geld voor het geleverde product wordt ontvangen!

i"u
^^)^^^\mtaalbehoefte en Kapitaalverschaffing aan de nijverheid in het

Tijdschrift der Maatschaappij van Nijverheid Juni 1914.)

VoLMER, Winstrekening en Vermogensbalans. 7
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aanleiding, door aan te geven waarvoor de uitgaven werden gedaan
(als salarissen, materialen, belastingen), öf naar het laatste doel,

(bijv.: bewaring van grondstoffen, verkoop in rayon A.)

De laatste groepeering verdringt de eerste steeds meer, zelfs bij de
staats- en gemeentebedrijven, omdat ze het mogelijk maakt ieder der

kosten in verband te brengen met zijn beweegreden : the dynamic
element^), waardoor de waardeverrekening in het dubbel boek-

houden eerst volkomen voldoet aan den eisch, dat zij controle

moet verschaffen op het beleid.

Welk verschil er bestaat tusschen de beide wijzen van opstellen der

winstrekening, blijkt het beste uit de winstrekeningen der levens-

verzekering-maatschappijen.

Deze vermelden n.1. nagenoeg zonder onderscheid de naastlig-

gende aanleiding der uitgaven en de bronnen van inkomsten; n.1.

als lasten: exploitatiekosten, uitkeeringen, toeneming der wiskun-

dige reserve; en

als baten: premiën en rente;

terwijl een indeeling naar het laatste doel zou doen kennen:
a. de financieele gevolgen van het verschil tusschen de bere-

kende en de werkelijke sterfte;

b. het verschil tusschen de gerealiseerde rente, en die welke
gemaakt zon zijn, indien de kapitalen belegd waren tot den rente-

stand, welke bij de vaststelling der tarieven is aangenomen; *)

c. het verschil tusschen de werkelijke kosten en die, welke in

de premie als opslag werden opgenomen.
In het algemeen kunnen de winstrekeningen, zooals zij tegen-

woordig worden opgemaakt, dan ook in vier groepen gerangschikt

worden, n.1.:

1^. die, waarvan de debetzijde vermeldt de factoren van den
kostenden prijs der waren, dus de directe- en indirecte kosten, en
de creditzijde de opbrengst (spoorwegen, lichtfabrieken, cultures);

2^. die, waarin in één cijfer het verschil wordt aangegeven
tusschen den gecalculeerden kostenden prijs van het product en
de opbrengst ervan, en daarnaast die kosten, welke niet in den
kostenden prijs zijn verrekend, zoomede de toevallige baten, (goe-

derenhandel, vele fabrieken);

1) De miskenning van het karakter der indirecte kosten heeft speciaal bij de
kostprijsberekening in industrieele ondernemingen tot verkeerde conclusiën geleid.

2) Hierbij zou nog een tweede splitsing mogelijk zijn, n.1. het verschil ont-
staan, doordien men bij de vaststelling der tarieven een anderen rentestand aan-
nam dan bij het berekenen der wiskundige reserve.
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30. die, welke de bruto baten van bepaalde onderdeelen van

het bedrijf (filialen en afdeelingen) vermelden, en daartegenover

de algemeene kosten stellen;

4®. die, waarvan de creditzijde de bronnen van inkomsten doet

kennen, terwijl op de debetzijde de uitgaven naar de naastliggende

aanleiding zijn gerangschikt (hypotheekbanken, verzekeringsmaat-

schappijen).

Welke wijze van rekening-indeeling men ook volge, steeds is het

gewenscht, dat (zie § 47) afzonderlijk tot uitdrukking komen:

a, de kapitaalsmutatiën ontstaan door oorzaken liggend buiten

het gewone bedrijf;

b, de geraamde waardevermeerderingen en verminderingen;

c, de gerealiseerde baten en de geleden verliezen.

§ 64. Een algemeene eisch is het verder, dat het boekverband

en het rekening-systeem constant zijn.

Geen wijzigingen, beraamd uit een streven naar verbetering of

uit zucht tot verandering, mogen onder den indruk van het oogen-

blik worden doorgevoerd. Integendeel, het moet vaststaan, dat door

de voorgestelde verandering de bedrijfscontróle in haar geheel

wordt verbeterd ; d. i. dat tegenover het voordeel, dat men beoogt,

geen grooter nadeelen staan.

Waar dit niet het geval is, is iedere verandering een stap achter-

uit; omdat een wijziging van het boekverband de controle veelal

bemoeilijkt, terwijl een wijziging van het rekening-systeem de

waarde der bedrijfsstatistiek vermindert, althans de bewerking van

het statistisch materiaal lastiger maakt.

Voor iedere rekening moet vaststaan, wat op die rekening wordt

geboekt, waarvoor zij wordt gedebiteerd en waarvoor gecrediteerd

;

terwijl de naam der rekening in overeenstemming moet zijn met
het karakter der posten, die er op geboekt worden.

§ 65. De statistiek O heeft in de onderneming ten doel onze

kennis te verruimen van het oorzakelijk verband der verschijnselen,

die zich in het bedrijf voordoen.

Daartoe is ook een verwerking van de gegevens, welke door

1) Als inleiding tot de leer van het statistiek kan men bestudeeren:
Julin, Précis du cours de statistique (Bruxelles 1912).
Stigter, Statistiek (Purmerend 1912). Dr. Marcello von Pirani, Graphische

Darstellung in Wissenschaft und Technik (Leipzig 1914).
En met betrekking tot de statistiek der onderneming:
Calmès, Die Statistik im Fabrik- und Warenhandelsbetrieb (Leipzig 1911).
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ieder balans en iedere winstrekening met betrekking tot het be-
drijf worden verschaft, noodzakelijk.

De balansstatistiek is uit den aard der zaak statisch, d.w.z.zij
houdt zich bezig met de samenstelling van het vermogen en de
verhouding der deelen onder elkander.

Het onderzoek naar de rentabiliteit der onderneming, dus van de
winstberekening en van de productiekosten, is daarentegen dyna-
misch

: verband zoekend tusschen krachtaanwending (hier kosten) en
effect. Hoewel bij de bewerking der gegevens in ieder bijzonder geval
acht geslagen moet worden op de eischen der betrekkelijke onder-
neming, is het toch wel mogelijk eenige algemeene regels te geven.

A. Algemeene.

Het is noodig, dat: P. de cijfers een contante beteekenis
hebben (§ 64); dit geldt zoowel voor de absolute getallen (hier
de eindcijfers van iedere groep) als voor de gemiddelden en voor
de verhoudingscijfers : de relatieve getallen;

2^. de groepeering logisch is en de cijfers vertrouwen verdienen

;

3«>. de bewerking objectief en doelmatig is.

Tot het vinden van het oorzakelijk verband, kan men al die
methoden toepassen, die bij de verwerking van statistisch materiaal
algemeen toepast worden, en die Min aldus samenvat:

Ie methode: de methode van overeenstemming. Deze bestaat in
de toepassingvan den volgenden regel: indien een verschijnsel,
waarvan men den aard wil vaststellen, in verschillende gevallen
voorkomt en deze gevallen onder elkander ééne omstandigheid
gemeen hebben, dan is deze gemeenschappelijke omstandigheid
waarschijnlijk de oorzaak «) van het verschijnsel.

2e methode: de methode der afwijkingen (deviaties). Twee gevallen
zijn waargenomen

:
een waarbij het onderzochte verschijnsel zich wèl,

een ander waarbij het zich niet voordoet. De omstandigheden zijn
in beide gevallen dezelfde, behoudens één, die in het eerste geval
zich voordeed en in het tweede niet: men mag dan aannemen,
dat deze omstandigheid de eenige of de gedeeltelijke oorzaak van
het waargenomen verschijnsel is»)

3e methode: de methode van het overblijvende.
De regel kan als volgt gesteld worden: indien men van een

samengesteld verschijnsel in mindering brengt dat deel, waarvan
1) O.C. pag 97.

2) La raison suffisante.

^«Ao?"f^"'fl^^'^^ ^I"^
ï**^^- toegepast worden bij de bepaling van den invloed

der bedrijfsdrukte op den kostenden prijs.
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de beweegredenen *) reeds door vroeger onderzoek zijn vastgesteld

;

dan heeft het overblijvend deel van het verschijnsel de andere
beweegreden tot oorzaak.

4e methode: de methode der analoge schommelingen. Indien
de gradueele veranderingen van een verschijnsel overeenkomen
met de mate van veranderlijkheid van een bekende grootheid, kan
vermoed worden, dat er tusschen hen een middellijk of onmiddellijk
oorzakelijk verband bestaat.*)

5e methode: de samengestelde werkwijze. Ieder der genoemde
werkwijzen voert tot resultaten ; haar gezamelijk gebruik draagt
den naam van samengesteld inductieve methode.
Het is geen andere, geen afwijkende werkwijze, maar een ver-

eeniging der voorgenoemde methoden. De mate van zekerheid is

natuurlijk veel grooter, indien men tot een besluit komt op grond
van alle methoden, dan wanneer men een stelling slechts getoetst
heeft met behulp van een enkele ervan.

B. Met betrekking tot de balans.

P. Groepeer de vermogensrechten naar soorten en naar den duur
hunner liquidatieperiode.;

2^. Bepaal de liquiditeit der onderneming in haar geheel, d.i.

:

bepaal hoeveel de som der waarden, die binnen bepaalden tijd

liquide gemaakt kunnen worden, grooter is dan de som der in
hetzelfde tijdbestek opeischbare schulden;

3^. Druk van iedere hoofdgroep van het vermogen de waarde
uit in percenten van het totaal der activa ») en vergelijk deze
cijfers met de overeenkomstige cijfers van vroegere jaren;

4^. Bepaal uit deze cijfers het verloop der liquiditeit;

50. Bepaal de verhouding (in percenten) van het totaal bedrag
der uitstaande waren-vorderingen, tot den omzet in die waren in het
betr. jaar;

6ö. Bepaal de verhouding (in percenten) van het totaal bedrag
Ser schulden, wegens gekochte waren tot het totaal bedrag van
den inkoop in hetzelfde jaar.

1) Staat: antecedents.

2) Zie Volmer (Administratieve statistiek. Den Haag 1911) pag 7-
Jn ieder geval moet men voorzichtig zijn met het trekken van conclu-
.sien... Een samenvallen naar den tijd bewijst nog geen causaal ver-
-^and . .

.
Men moet uitgaan van een vermoede betrekking"

3) De in het credit der balans voorkomende negatieve activa moeten inmmdermg van het totaal der debetzijde worden gebracht, en evenzoo moeten
de negatieve passiva en kapitaalsposten buiten rekening blijven
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b. relatieve gevallen:

1. de verhouding van ieder der getallen tot het aantal actief J

2. de verhouding van het zuiver vermogen tot de vastgestelde

middelen

;

3. de verhouding van de opeischbare schulden tot de betaal-

middelen;

4. de verhouding van de schulden op korten termijn (13 + 14)

tot de vlottende middelen in engeren zin.

In vele gevallen is het nuttig en gewenscht de eindcijfers van

maand tot maand te noteeren; teneinde te kunnen nagaan, óf en

in hoeverre de schommelingen in de getallen in de verschillende

maanden van het jaar samenhangen met de verdeeling van de be-

drijfsdrukte en de gevolgen ervan: regeling van in- en verkoop,

loonbedragen enz.

Met betrekking tot de graphische voorstelling valt op te merken,

dat voor het weergeven van de samenstelling van het kapitaal op
een gegeven oogenbHk het vlakdiagram aanbeveling verdient.

Tot voorbeeld diene de voorstelling van de balans gegeven

op pag. 88.

y^Od

- • • • • •

K33.7-

•^—t-Lll.

//'J/.7

'ojET

/r=/.-

Model I.

Daarentegen leent zich tot voorstelling van het verloop van een
zelfde waarde beter het lijndiagram.

Model II doet als voorbeeld zien het verloop van den stand der
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kas en van het banksaldo in verband met de bedragen, die betaald
en ontvangen werden in hetzelfde tijdbestek. ^)

C. Met betrekking tot de winstrekening.

Vooropgesteld zij de eisch, dat de groepeering der posten logisch
en in overeenstemming met den aard van het bedrijf moet zijn.

De eerste indeeling moet zijn tusschen baten en lasten voort-

vloeiende uit het gewone bedrijf, en die welke van meer toevalligen
aard zijn.

Verder drukt men in de eerste plaats alle posten uit in percenten
van de bruto winst, en geeft men verder voor ieder der posten
de verhouding aan tot die eenheid, waardoor zij uitsluitend of

althans hoofdzakelijk wordt bepaald. Men geve b.v. in een handels-
zaak aan de verhouding van de verkoopkosten tot de waarde
der verkochte goederen; in een bank de verhouding van de bruto
winst van iedere afdeeling tot het daarin geïnvesteerde kapitaal;

in een gasfabriek alle fabricagekosten per W geproduceerd gas
en alle distributiekosten per M^ afgeleverd gas, enz:
Dan alleen toch bereikt het onderzoek zijn maximale nuttigheid,

omdat het niet alleen doet uitkomen de gevolgen van de verdee-
ling van den omzet, maar ook, bij benadering althans, doet kennen
den invloed van de schommelingen in de bedrijfsdrukte, zoomede
de grootte der variabele en der constante kosten, en last not least : de
gevolgen van veranderingen in de wijze van exploitatie.

Ten onrechte vergelijkt men in de duitsche vakwerken wat al te

eenzijdig alle baten en lasten uitsluitend met den omzet.
Natuurlijk is de omzet in vele gevallen wèl een geschikte grond-

slag en het verdient zelfs aanbeveling alle posten van de winst
óók met den omzet te vergelijken.

Het kan ons bijv. doen kennen het verband tusschen den omzet,
zoo noodig onderverdeeld in : verkoopen a contant en op crediet,

met den duur van het verleende crediet, met den omzet in verschil-

lende handelsartikelen, met den verkoop aan verschillende cate-

gorieën van afnemers of in verschillende afzetgebieden, enz.

Door vergelijking van de resultaten der opvolgende jaren, d.w.z.

:

zoowel van de absolute getallen als van de verhoudingscijfers, komt
menige fout in het bedrijf voor den dag, en wordt men ook hier en
daar wel eens op het spoor van een niet vermoed verband gebracht.

1) In het algemeen verdient het geen aanbeveling al te veel gegevens in één
diagram te vereenigen

; zulks doet, zooals uit het model II blijkt, afbreuk aan de
duidelijkheid van het beeld.
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§ 66. De controle der jaarrekening omvat het onderzoek dier

rekening op hare juistheid. Voor een volledige controle is het dus

noodzakelijk, dat ieder cijfer in zijn verloop door de geheele boek-

houding wordt nagegaan, totdat het in de balans- of winstreke-

ning verantwoord is. Zij moet zóó worden uitgevoerd, dat de

grootst mogelijke zekerheid verkregen wordt, dat de jaarrekening

waarlijk juist is ; waartoe het ook noodig is, dat voorkomen wordt,

dat in geheel of gedeeltelijk gecontroleerde cijfergroepen veran-

deringen worden aangebracht.

De controle van de jaarrekening vereischt derhalve:

a. de vergelijking van de balans en van de winstrekening met

het grootboek;

de vergelijking van de balans met den inventaris en de lijsten

uit de bijboeken getrokken;

het toetsen van de proefbalans uit het grootboek aan de

lijsten uit de bijboeken (verificatie der getallen en der tel-

lingen)
;

de kasopneming; *

de verificatie der dagboeken / post voor post aan de hand

de id. „ bijboeken
)

der bescheiden;

de id. „ journaalposten

;

de id. van de overboeking in het grootboek;

het narekenen van den inventaris en de vergelijking van den

inventaris met de bijboeken;

het vaststellen van de mutatiën, welke sedert den dag van

afsluiting tot dien van verificatie plaats hebben in de kas en

magazijnvoorraden

;

/. de vergelijking van de in het actief of passief opgenomen

posten met stukken buiten de boekhouding om, als: saldobilletten,

grossen van hypotheken, uittreksels uit het kadaster en uit het

hypotheek register;

m. kritiek der debiteurensaldi;

id. „ kostprijsberekening;

id. . rekening-groepeering.

Dit onderzoek kost veel tijd en eischt comptabele kennis en

ervaring; te meer naarmate het bedrijf gecompliceerder is en de

boekhouding en de werkverdeeling slechter georganiseerd zijn.

Het onderzoek is dan ook meer in het bijzonder de taak van den

accountant, die door zijn ervaring, in vele zaken opgedaan, in tal

van gevallen ook nog voor iets anders kan instaan dan voor de
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boekhoudkundige juistheid der jaarrekening; zooals voor de bepaling

van het vermoedelijk verlies op dubieuze posten en de waardebe-

paling van geen marktprijs hebbende artikelen.')

§ 67. In niet alle zaken is een zóó zorgvuldige controle

noodig; zoo blijft in veel gevallen achterwege de controle op de

waarden, die de eigenaar zelf beheert. In andere gevallen wil

men slechts de zekerheid hebben, dat de op de balans figuree-

rende activa en passiva terecht en met het juiste bedrag zijn

opgenomen.

Alsdan valt in de meeste gevallen weg de controle der dag- en

bijboeken (e en f), de controle der winstrekening en de kritiek

op de comptabiliteit in het algemeen.

De zekerheid wordt daardoor veel geringer, en de beperking is

dan ook overal te ontraden, waar de interne controle gebrekkig is. *)

Tot vaststelling van de boekhoudkundige juistheid der balans

is de vergelijking met vroegere jaren van betrekkelijk geringe

waarde. Des te grooter is de beteekenis van het statistisch onder-

zoek als grondslag voor de balanskritiek ; het economisch onderzoek,

dat naar mijne meening niet behoort tot de eigenlijke taak van

den accountant.

Heinzerling^) zegt hieromtrent:

„Die rein rechnerische Prüfung bezieht sich mehr auf dasFor-

„male; sie ist Mittel zum Zweck aber nicht Zweck; sie soll zur

„Entdeckung von Unterschleifen, Falschungen undVerschleierungen

„etc. führen; prophylaktisch wirken, ausserdem kritisch konsta-

„tieren, wo gespart werden kann
"

„Die wirtschaftliche Prüfung ist die Prüfung der momentanen

„wirtschaftlichen Lage und Kritik der Weiterentwickelung und

„Aussicht für die Zukunft, und ist gleichbedeutend mit analyti-

„scher Bilanz".

1) Steeds zal hij kunnen vaststellen, naar welke principes de waardebepaling

plaats had, en zijn meening daarover moeten te kennen geven. Om te kunnen

beslissen, of de schatting der waarde van eenig goed, gegeven den toestand

waarin het zich bevindt, juist geacht kan worden, is evenwel speciale vakkennis

noodig.

2) De leer der controle kan hier per sé niet volledig behandeld worden. Men
raadplege naast de groote Engelsche en Amerikaansche vakwerken: Reiman &
Nyst, De accountant als controleur ('s-Gravenhage 1914) ; Schrott, Lehrbuch der

Verrechnungs-Wissenschaft (Wien 1881) en het „Reglement van arbeid der

Nederlandsche Accountants Vereeniging."

3) Prüfung und Kritik einer Bilanz (Berlin 1908) pag. 5.
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TII. De balansen en winst- en yerllesrekenlngen der Ten
nootschappen met beperkte aansprakelykheid.

srhtn h? .

'^'"'' ^^«g^^ing op de naamlooze vennoot-schap bevat geen voorschriften betreffende tot de wijze waaroode balansen dier vennootschappen moeten worden same'nges3

tordTb^r- ^""^ '' ''''"'' ''' ^'^''^ - P-'- -et

J:itj:l TpS d^ ::. ïtw'-
"^^^'°°- -

In aansluiting daaraan scheert dan ook art. 336 W. v. S luidend •

;enUtsro"óf
''

'n""'" °^ '^^"'""^^"'^ eener naamioo e

ren sï of ''bafanT''' r' ^^^^^"''^'"g' ^^'^ oP^ettelijic een onwa-ren staat of balans openbaar maakt, wordt gestraft met een eevangenisstraf van ten hoogste een jaar', alle balansen overSm
Art. 336 IS een stomp wapen ; de valschheid moet er al viniTsd.k opliggen, wil veroordeeling kunnen volgen

^
Dat de waarde van art. 47 W. v. K.') door deze algeheele vriihe^d^iagenoeg iedere beteekenis inboet, spreekt van zelf.')

^"

doen- terwijl de vennootschap Indien fet verIL zk "7"h,1^''?"'"8'"g.'"°^'^"
is ontbonden.

"'"":n nei verlies 75 /„ beloopt, van rechtswege

.on'ier-Jracti^rnuf daf van^h^t" !^^ "^^ '^J^^^^^'- -" - "o" geheel
de vraag, hoe groot het eekderverliiiJ.Jhf

''' ''\"°'" .''""'"P^''J'<' ^^^^^
zeer molilijk te beantwmlen is

" fOn wp£n
""«et worden te zijn, dikwijls

enz. door Je Staatscom^st? den Ifaag^T^Tp^g" ToT" "" ^'""""'^^happin

s^oKts '^Tde u£3S"r7--"rM Wit-
moeilijkheden Interessant KnntT""^ """^ bepaling stoot men op dezelfde
van 3 Februari 910 hetwelk fn tfJ"^ "" T"'' """ "^^ ""« van Douai
opgenomen in de .ylr^a/ rf« SodétlTliZ T" ".^"'eekeningen voorzien is

volgende belangrijkrZrweeLen bev..*' d,?
"^

l^"' P^^'
*'9»' «" "«• "e

vestigen op enklle' onderdeele^nX baS^er "" ""' " """' "^ ^"""^^"t
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Het eenige artikel, waaraan men nog eenig houvast heeft, is

art. 49, hetwelk zegt, dat „de uitdeelingen geschieden uit de

inkomsten na aftrek van alle uitgaven", welk artikel blijkbaar

bedoelt uitkeering van divivend uit het kapitaal te voorkomen. *)

Wat de wetgever hier met inkomsten en uitgaven heeft bedoeld

is m.i., indien men het artikel beschouwt in verband met art. 52,

55 en 338 W. v. K., niet twijfelachtig.

Hem heeft bij art. 52 en 55 iets voor oogen gestaan als de

gemeenterekening, waarin de inkomsten naar bronnen en de uit-

gaven naar doeleinden zijn gerangschikt, en men verder door een

scheiding van de gewone en de buitengewone middelen, tevens

een overzicht verkrijgt der baten (winsten) en lasten (verliezen). ^)

Art. 49 zou dan verbieden, zoowel iedere uitkeering van niet-

geliquideerde winsten — omdat deze nog niet tot inkomst zijn

geworden — , als de uitkeering van geliquideerde winsten, indien

over de daardoor vrijgekomen middelen reeds beschikt is voor

buitengewone doeleinden.

Het stelsel van de wet is dan niet alleen logisch en voorzichtig,

maar het is, wat méér zegt voor de waarschijnlijkheid van deze

lezing, in overeenstemming met de ten tijde der tot standkoming

^Attendu que s*il est toléré dans les sociétés commerciales, dont la marche
.est normale, que Ie conseil d'administration porte a l'actif, a l'expiration de
„leur premier exercice, une partie des dépenses de premier établissement et d'in-

«stallation pour une valeur supérieure a l'actif réel que la société en a retiré,

.dans la persuasion oü est Ie conseil que les années suivantes donneront des

.bénéfices et qu'a l'expiration de la seconde ou de la troisième année, au plus
„tard, il fera disparaitre entièrement la majoration de l'actif figurant ainsi a
.l'inventaire de la première année, il n'en peut être de même dans une société
.qui, après une marche de quelques années, se trouve dans l'impossibilité de
.fonctionner, n'ayant plus de ressources pour faire face a ses dettes, et a la-

„quelle une liquidation, soit amiable, soit judiciaire, s'impose inéluctable, comme
.dans la cause; qu'en ce cas l'inventaire a dresser doit représenter la réalitéde
.,1a situation active et passive de la société, et non une situation purement fictive

„et illusoire; — Attendu que, ce qui est a considérer, ce n'est pas la dépense
.que la Société X... a pu faire pour se constituer et s'installer, c'est seulement
.s'il est résulté de cette dépense un element d'actif existant encore au jour de
„l'inventaire a dresser, et que Ton ne peut évaluer qu'a sa valeur réelle a cette
.date; qu'il en est de même pour Ie matériel de la Société sans tenir compte
„d'amortissements insuffisants, ainsi que pour la cavalerie acquise par la Société
„X . .

. , qui doit être évaluée pour la valeur réalisable qu'elle avait au jour de
„la dissoiution de la Société".

1) Asser (Schets van het Nederlandsche Handelsrecht pag. 54) spreekt van
eene bedekte teruggave van kapitaal aan de vennooten ten nadeele der schuld-
eischers.

Zie ook Polak o. c. pag. 329 en 330.

2) In dien zin spreken nog de engelsche wetten van income-and expendi-
ture accounts. Zie overigens: Volmer (Beginselen van het beheer en de boek-
houding der gemeentebedrijven, 's-Gravenhage 1912 pag. 54-57),



110

der wet in niet-commercieele kringen overheerschende opvattingen

omtrent boekhouding en financieel beheer.

Erkend moet echter worden, dat nergens het artikel in dezen zin

wordt nageleefd. Men houdt boek naar de dubbele methode, en

zooals de statuten van tal van vennooten zelfs uitdrukkelijk bepalen,

houdt de goedkeuring van balans en winstrekening ook de décharge

in voor het bestuur; waaruit volgt, dat zij worden geacht te zijn de

rekening en verantwoording bedoeld in art. 52. ^) In aansluiting

daaraan nemen de Nederlandsche rechtsgeleerden unaniem aan,

dat de winst uit de balans blijkt.*)

Nergens is echter voorgeschreven, dat aan de algemeene ver-

gadering een balans voorgelegd of een copie ervan ter beschik-

king van ieder der aandeelhouders gesteld moet worden.

Zoo óf het een óf het ander regelmatig plaats vindt, dan ge-

schiedt zulks, omdat naar een nagenoeg algemeen gebruik in de

statuten desbetreffende bepalingen zijn opgenomen.

De veelgesmade „Koninklijke bewilliging" heeft ook te dien

opzichte nuttig gewerkt; zooals trouwens de preventieve werking

veel grooter is dan veelal wordt aangenomen. Nu mogen de

statuten van vele vennootschappen al geen meesterstukken zijn, men
vrage zich af, wat er van terecht gekomen zou zijn, indien het

Departement van Justitie niet de richting had aangegeven en het

ergste had verbeterd.')

Juristen denken er anders over. Zij deelen te dien opzichte bijna

zonder uitzondering de meening van de Staatscommissie:*)

„Vrij algemeen werd ingezien dat of, waar eene geheel discre-

iionaire macht om de oprichting der naamlooze vennootschap

toe te staan of te verbieden aan de Regeering is verleend, deze

met een onderzoek belast wordt, waarvan zij zich meestal niet naar

behooren kan kwijten, en dat bovendien kan leiden tot willekeur

en monopolie, — óf, waar, zooals in het tegenwoordige Neder-

landsche Wetboek, slechts een formeel onderzoek is opgedragen

1) Dit geldt ook ten aanzien vnn art. 16 v/d Wet op de Coöp. Vereenigingen.

2) Zie o.a. van Slooten o.c. pag. 89 en Mr. A. J. Sauer (Winstverdeeling
bij naamlooze vennootschappen pag. 47) : „ . . . wat winst is en hoe ze dient te

worden bepaald, volgt nu de bespreking van de vraag door wie de balans en
dus de winst wordt vastgesteld". Ook elders is men die meening toegedaan.
Zoo citeert Bentley (Corporate finance and accounting pag. 375) volgende woor-
den: „the surplus over and above their capital and debts becomes profits"

(Barry v. Merchants Exch. Co. i Sandf. Ch. 280, 1844.)

3) Zie Mr. A. E. Bles, Vereenigingen en naamlooze vennootschappen en hare
behandeling aan het departement van Justitie. (3e druk 1912).

4) O.C. pag. 85.
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de waarborg, die men in de wet meent te vinden, geheel denk-

beeldig is en de koninklijke goedkeuring in een ijdele vertooning

ontaardt".

Mr. van Slooten acht bestrijding van het systeem der vooraf-

gaande koninklijke goedkeuring onmogelijk, bijna Jaute de com-

battants'\

In het door Minister Nelissen ingediende ontwerp van wet tot

wijziging en aanvulling van het W. v. K. omtrent de naamlooze

vennootschap is van goedkeuring der statuten zelfs geen sprake meer.

M.i. ten onrechte.

Het formeele onderzoek heeft, en dat kan toch heusch niet van

alle wettelijke regelingen gezegd worden, veel goeds gesticht en

was in geen enkel opzicht een onnoodig hinderlijk beletsel.

Zoo er iets verkeerds aan was, dan was het de grootsche naam

;

die vervallen moet en kan, ^) niet alleen voor naamlooze vennoot-

schappen, maar ook voor vereenigingen.

Door te bepalen, dat de inschrijving geweigerd wordt in het

register van den burgerlijken stand der rechtspersonen en vennoot-

schappen— het handelsregister — van die naamlooze vennootschap-

pen, waarvan de statuten naar het oordeel van een „bureau* van

onderzoek" niet voldoen aan de in de wet te noemen eischen,

bereikt men niet alleen wat mij gewenscht voorkomt, maar voor-

komt men tevens de tot verwarring aanleiding gevende gelijkheid

van naam, waartegen het voorgestelde art. 38 moet waken.

Door de samenstelling van dit bureau te regelen (bijv. drie

juristen als permanente leden, vijf kooplieden en drie accountants

als adviseurs, waarvan er steeds van iedere groep één bijstand

moet verleenen); door vlugge behandeling der ter approbatie

voorgelegde statuten te bevorderen (bijv. door vaststelling van een

termijn van hoogstens 6 weken) en door beroep op de beslissin-

gen (bijv. op den Minister van Justitie of op een daartoe aan te

wijzen rechtscollege) mogelijk te maken, zou willekeurige en hin-

derlijk langzame behandeling voorkomen kunnen worden.

Of in die formaliteit een waarborg gelegen kan zijn voor hen, die

bij de naamlooze vennootschap belang hebben, zal in hoofdzaak

afhangen van de bepalingen, die de statuten zullen moeten bevatten

met betrekking tot den inbreng, het beheer, het toezicht, het stem-

recht en de wijze van opmaken en openbaar maken der jaarrekening.

1) Zie Polak o.c. pag. 320.

\
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De memorie van toelichting op het hiervoor genoemde wets-

ontwerp zegt terecht: „doen zich ten onzent, waar denaamlooze

vennootschap aan eene in alle deelen verouderde regeling onder-

worpen is, misbruiken en kwade praktijken voor de landen,

waar telken^ en telkens gestrengere wetten worden uitgevaardigd,

zijn in dit opzicht geenszins gelukkiger dan Nederland. Daarbij

komt, dat deze gestrenge voorschriften toch vaak ontdoken kunnen

worden, dat men langs een omweg zijn doel weet te bereiken

zonder den door den wetgever gewenschten weg in te slaan, zoo-

dat telkens nieuwe bepalingen noodig werden en als het ware een

wedstrijd ontstaat tusschen den wetgever en de minder scrupuleuzen

onder de belanghebbenden." ^)

Nooit zullen wettelijke bepalingen in staat zijn de menschen

terug te houden van het kwaad.

Ik beweer echter, dat hier te lande minder de onregelmatig-

heden zelf ergernis gewekt hebben, dan wel dat het rechtsgevoel

der massa beleedigd werd, doordat men schuldigen straffeloos zag

uitgaan.

En nu kunnen wèl gekozen formeele bepalingen het bewijs der

strafbaarheid vereenvoudigen en verzekeren.

§ 69. Wat nu de wetgeving in andere landen met betrekking

tot de balans betreft, zij zwijgt met betrekking tot de waarde-

bepaling in Frankrijk, België, Italië, Spanje, Portugal, Engeland,

Zweden, Noorwegen, Denemarken, Rusland en Japan.

Daarentegen vindt men bepalingen in de duitsche wetgeving

en in de daarmede in vele opzichten overeenstemmende handels-

wetgevingen voor Oostenrijk, Hongarije en Bosnië en de Herzo-

gewina.

Het duitsche wetboek van koophandel (H. G. B.) bevat (§ 261)

de volgende bepalingen:

„Für die Aufstellung der Bilanz kommen die Vorschriften des

§ 40 mit folgenden Massgaben zur Anwendung:

„ 1 . Werthpapiere und Waaren, die einen Börsen-oder Marktpreis

haben, dürfen hödistens zu dem Börsen- oder Marktpreise des

Zeitpunktes, für welchen die Bilanz aufgestellt wird, sofern dieser

1) Maar ook tusschen onpraktische bepalingen en de eischen van het leven

Zoo zegt Passow mg. 256) .die einfache Befolgung der gesetzlichen Vorschnft

iS 261/4; würde nun für Aktiengesellschaften sehr uuerwünschte Konsequenzen

haben .... en hij geeft aan, hoe de wet ontdoken wordt.

^

>

y

<
1

1

•^

r y
III 1

4 >

5
f

V.
f

< 1

'^'
: V

<
<

V
V

113

Preis jedoch den Anschaffungs- oder Herstellungspreis übersteigt,

hödistens zu dem letzteren angesetzt werden;

„2. andere Vermögensgegenstande sind höchstens zu dem

Anschaffung- oder Herstellungspreis anzusetzen;

„3. Anlagen und sonstige Gegenstande, die nicht zur Weiter-

verausserung, vielmehr dauernd zum Geschaftsbetriebe der Gesell-

schaft bestimmt sind, dürfen ohne Rücksicht auf einen geringeren

Werth zu dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis angesetzt

werden, sofern ein der Abnützung gleichkommender Betrag in

Abzug gebracht oder ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds

in Ansatz gebracht wird;

„4. die Kosten der Errichtung und Verwaltung dürfen nicht als

Aktiva in die Bilanz eingesetzt werden;

„5. der Betrag des Grundkapitals und der Betrag eines jeden

Reserve- und Erneuerungsfonds sind unter die Passiva aufzu-

nehmen

;

„6. der aus der Vergleichung samtlicher Aktiva und samt-

licher Passiva sich ergebende Gewinn oder Veriust muss ara

Schlusse der Bilanz besonders angegeben werden".

Hoeveel speelruimte ook deze bepalingen nog aan de directtën

laten, weet ieder, die balansen van duitsche maatschappijen nader

bekeken heeft. Tot hoeveel verschil van gevoelen de bepalingen

aanleiding gegeven hebben, blijkt uit de vakliteratuur.

In het algemeen kan men zeggen, dat de winst geheel wille-

keurig kan worden besnoeid, en dat men de zóó verzamelde

geheime reserves later weer naar goedvinden ter verdeeling kan

brengen, indien men slechts over de meerderheid der aandeelen

beschikt.

En dat dit gebeurt ook, blijkt uit de balanskritieken in de Frankfurter

Zeitung. •) Zelfs directeuren, die er niet op steunen, dat „wo

kelne KlCiger sind, auch kein Richter isV\ maken de balans

zoo op, als in de gegeven omstandigheden raadzaam schijnt,

en trekken zich noch van de waarheid noch van de duidelijkheid

der balans erg veel aan.

Ook de memorie van toelichting op het laatste wetsontwerp

spreekt van „het geringe succes van zoodanige gestrenge regle-

mentaire bepalingen" hetwelk, naast het in het ontwerp gehuldigde

grondbeginsel „voor zooveel mogelijk vrijheid van handelen te

1) Zie ook mijn artikelen in Accountancy No 53 en 65.

VouviER, Winstrekening en Vermogensbalans. 8

S
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laten", er toe geleid heeft ter zake niets te regelen. Dit nu is

m. i. ook verkeerd.

De duitsche regeling lijdt en moest er onder lijden, dat ze alle

maatschappijen onder één hoed wilde vangen. De wetgever was

daardoor gedwongen regels te stellen, die door hare algemeenheid

óf nietszeggend óf in tal van gevallen onpraktisch waren, en dan

geïgnoreerd of ontdoken worden.

§ 70. Wat de regeling van het toezicht betreft, kan men onder-

scheiden tusschen landen, waarin, zooals in Nederland, het toezicht

op het beheer door commissarissen facultatief is gesteld, en andere

landen, waarin de controle van de jaarrekening óf door commis-

sarissen, óf door speciaal daarvoor aan te wijzen personen (Revi-

soren, auditors) is voorgeschreven.

Zoo bepaalt § 260 H. G. B.

:

„Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschafts-

jahrs für das verflossene Geschüftsjahr eine Bilanz, eine Gewinn-

und Verlustrechnung sowie einen den Vermögensstand und die

Verhaltnisse der Gesellschaft entwickelnden Bericht dem Aufsichts-

rath und mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung vor-

zulegen"; en in § 266:

„Die Generalversammlung kann mit einfacher Stimmenmehrheit

die Bestellung von Revisoren zur Prüfung der Bilanz oder zu

Prüfung von Vorg^ngen bei der Gründung oder der Geschaftsfüh-

rung beschliessen".

In het „Aktienregulativ vom 20 September 1899", dat in Oosten-

rijk voor de meeste naamlooze vennootschappen geldt, leert men
in § 37:

„lm Statut jeder Aktiengesellschaft ist die Bestellung eines

Organs zur Prüfung der Jahresrechnungen der Gesellschaft vor-

zusehen", waarbij de keus gelaten wordt tusschen „Aufsichtsrat"

en twee of meer „Rechnungsrevisoren".^)

Met betrekking tot de controle door commissarissen in Duitsch-

land en Oostenrijk, zegt Passow (pag. 222);

„Die Erfahrung hat gelehrt, dass der Aufsichtsrat in seiner gegen-

wartigen Gesalt im allgemeinen keine genügende Gewahr für

eine sorgfaltige Kontrolle bietet und wohl auch nicht bieten kann".

<

<

1) Bij banken en soortgelijke instellingen, waarbij de Aufsichtsrat beheers-

daden verrichl, en dus naar het wezen een „raad van beheer" is, worden naast

dit lichaam nog revisoren benoemd.
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„Auch WO der Aufsichtsrat eine besondere Bilanzkommission

bildet, beschrankt sich diese regelmMssig auf Stichproben und auf

eine formelle Prüfung der Bilanz ....
„So fastte die handelsrechtliche Abteilung des 28 deutschen

Juristentages folgenden Beschluss: „Für grössere Aktiengesell-

schaften mit einem Grundkapital von mindestens 1 Million Mark

empfielht sich die obligatorische Einführung jahrlicher Bilanz-

revisionen durch besondere von der Generalversammlung zu

wahlende, von der Gesellschaft unabhSngige Sachverstündige,

welche für sorgfaltige Ausführung ihrer Pflichten verantwortlich zu

machen sind"*

Voor Engeland gelden voor die limited companies, welke niet

bij speciale acte aan strenger bepalingen onderworpen zijn, thans

de §§ 21 en 22 der Companies Act 1900 en § 19 van de Com-
panies Act 1907 % welke § in de plaats gekomen is van § 23

der wet van 1900.

Zij bepalen:

a. dat jaarlijks voor den tijd van; één jaar een of meer auditors

benoemd moeten worden; en dat bij verzuim "the Board of trade"

dit op verzoek van één aandeelhouder kan doen;

b. directeuren en beambten der maatschappij kunnen niet tot

auditor benoemd worden;

c. in de vacature kan door de directie worden voorzien ; waren
er meer benoemd dan één, dan nemen de overlevenden of de over-

levende de taak over;

d. het honorarium van de auditors wordt door de algemeene
vergadering bepaald;

e. auditors hebben het recht zich te allen tijde te boeken,

rekeningen en bescheiden (vouchers) der maatschappij te doen
voorleggen en zich door directeuren en beamten alle inlichtingen

te doen verstrekken, welke tot een goede uitoefening van hun
taak noodig zijn;

ƒ. zij moeten over de door hen uitgeoefende boek- en balans-

controle aan de algemeene vergadering schriftelijk verslag uit-

brengen, en daarin doen uitkomen, of 1». hun alle gewenschte
inlichtingen zijn verstrekt, en 2^. de balans, waarop het bericht

1) Zie Pixley, .Auditors", their duties and responsibilities (London 1912)en
„Duties of auditors with counsel's opinion (London 1908)".

Voor Amerika zie Jastrow's artikel in het Berliner Jahrbuch für Handel und
industrie 1904 Bd. pag. 445.
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betrekking heeft, op behoorlijke wijze (properly) is opgemaakt, zoodat

zij een waar (true) en nauwkeurig (correct) beeld geven van den
stand van zaken, overeenkomstig de inlichtingen en toelichtingen

hun gegeven, en zooals deze blijken uit de boeken der vennootschap.

In Engeland is evenmin als in eenig ander land de controle door

beroeps-auditors bij de wet verplichtend gesteld; dat zij daar tot

regel werd is voornamelijk daaraan te danken, dat the auditors

niet alleen strafrechterlijk maar ook civielrechtelijk aansprakelijk

zijn. In de statuten van vele vennootschappen is voorgeschreven,

dat minstens één der auditors het beroep van accountant moet
uitoefenen.

In België *) is het toezicht over de vennootschap opgedragen

aan een of meer commissarissen, al dan niet vennoot zijnde (art.

64). Zij kunnen met de beheerders samen den algemeenen raad

vormen

Zij hebben een onbeperkt recht van toezicht en van controle

op al de handelingen der vennootschap. Zij mogen zich doen bij-

staan door een deskundige, teneinde over te gaan tot het nazien

van de boeken en rekeningen der vennootschap.

De verantwoordelijkheid van commissarissen, voorzooverre zij

ontstaat uit hunne plichten van nazicht (surveillance) en controle,

wordt bepaald overeenkomstig de algemeene regelen der lastge-

ving. (art. 65).

Zij zijn gehouden (art. 57, 58, 59 en 69) een bij de statuten

bepaald getal aandeelen tot waarborg in te leveren.

In alle landen heeft de ervaring geleerd, dat in vennoofschappen

met veelvuldige kapitaalsmutatiën de controle, wil zij effectief zijn,,

meer tijd vordert, dan ondersteld mag worden dat commissarissen

er aan kunnen wijden, en meer vakkennis vereischt, dan vele com-
missarissen bezitten, en dat het daardoor noodzakelijk is, dat de
controle geplitst wordt in het toezicht op het financieel, commer-
cieel en technisch beleid door commissarissen, en in het verifieeren

door accountants van de rekening, die mede moet strekken tot

grondslag van het door commissarissen uit te oefenen toezicht.

Wie wenscht, dat de balansen een juist beeld van den financi-

eelen toestand der vennootschap geven, moet de consequentie

aanvaarden, welke controle door beroepscontroleurs eischt.

Anders helpt ook het middel, dat zij, die alle andere preventieve
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1) Wet van 20 Mei 1913. (Wetten op de vennootschappen van koophandel).
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middelen overboord werpen, daarvoor in de plaats willenstellen,

nl. de publiciteit, niets.

§ 71. Onze Nederlandsche wet schrijft voor (art. 55), dat de
rekening óf aan de algemeene vergadering moet worden voorge-

legd, of ter visie moet hebben gelegen óf aan de aandeelhouders

moet worden toegezonden: terwijl statuten en gebruik samen er

toe geleid hebben (zie § 68), dat met de rekening wordt bedoeld

:

balans en winstrekening.

Over den vorm, waarin de rekening aan aandeelhouders moet
worden bekend gemaakt, zwijgt de Nederlandsche wet; alge-

meene publicatie kent zij niet.

Art. 76 der Belgische wet luidt als volgt:

Vijftien dagen vóór de algemeene vergadering, mogen de
aandeelhouders kennis nemen, ten zetel der vennootschap:

1^. van de balans en van de winst- en verliesrekening;

2®. van de lijst der openbare fondsen, aandeelen, obligatiën en
andere titels van vennootschappen die de portefeuille uitmaken:

3*^. van de lijst der aandeelhouders die hunne aandeelen niet

hebben volgestort, met aanduiding van het getal hunner aandeelen;
en van hunne woonplaats;

4<^. van het verslag der commissarissen.

De balans en de rekening, evenals het verslag der commis-
sarissen worden gezonden aan de houders van aandeelen op naam,
terzelfder tijd als de oproepingsbrief.

Elke aandeelhouder heeft het recht kosteloos te bekomen op
vertoon van zijn titel, vijftien dagen vóór de vergadering, één
exemplaar van de in de vorige paragraaf vermelde stukken.

Art. 78 schrijft verder voor, dat de balans- en winstrekening
en de winstverdeeling binnen 15 dagen na de goedkeuring op
kosten der vennootschap moeten worden openbaar gemaakt in de
bijlagen van het Staatsblad (de Moniteur).

Overeenkomstig art. 75 moet de balans afzonderlijk vermelden
het aan den omloop onttrokken actief, het te gelde te maken actief

en voor het passief de schulden der vennootschap jegens haar
zelve, de obligatiën, de schulden met hypotheek of panden en de
schulden zonder zakelijken waarborg.

Het duitsche HGB verlangt, dat balans, winst- en verliesrekening,

rapport van commissarissen en verslag 14 dagen vóór de algemeene
vergadering ter inzage liggen, en op verlangen aan ieder aandeel-
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houder worden toegezonden (§ 263). Verder moeten na goedkeu-

ring de balans en de winstrekening onmiddellijk openbaar gemaakt

worden in den Reichsanzeiger en andere „Gesellschaftsblattern."

Deze aankondigingen en het verslag (Geschaftsbericht) moeten ten

slotte bij het „Handelsregister" gedeponeerd worden.

In werkelijkheid publiceert men niet de uitvoerige balans, maar

een meer of minder handig samengesteld resumé, een verkorte

balans. Hoewel sommige schrijvers dit in strijd achten met de

wet, is nog in geen enkel geval zulks in rechten uitgemaakt.

De Engelsche wet (art 19, 1907) verlangt alleen, dat de balans

en het rapport van den auditor in de algemeene vergadering

voorgelezen zullen worden, en dat die stukken voor ieder aandeel-

houder ter inzage liggen ; terwijl ieder aandeelhouder een afschrift

kan verlangen tegen betaling van een vergoeding van niet meer

dan een sixpence per 100 woorden. Aan een verplichting tot bloot-

leggen van de zaken der vennootschap aan anderen dan aan de

eigenaren is ook daar niet gedacht. Evenmin is een vast formulier

voorgeschreven; meer en meer ziet men in, dat „de onvoorwaar-

delijke verplichting aan alle naamlooze vennootschappen opgelegd

om hare balansen en winst- en verliesrekeningen in een door de

wet aangegeven keurslijf te wringen, bij den uiteenloopenden aard

harer bedrijven op onoverkomelijke bezwaren zou afstuiten". ^

Het denkbeeld heeft feitelijk afgedaan.

In Engeland trof men in de niet verplichtend gestelde model-

statuten, die behoorden bij de „Companles act 1862" nog een

balansschema aan, dat echter in de gewijzigde „regulations for

management" van the Board of trade van 31 Juli 1906 niet meer

is opgenomen.

Ook in Duitschland zijn de pogingen tot vaststelling van een

normaal-schema herhaaldelijk en ook kortelings weder die van het

Bayerische Statistische Landesamt „auf grossen Widerstand ge-

stossen". ^)

Zelfs Mr. van Slooten is op het door hem met veel talent ver-

dedigde stelsel teruggekomen, en heeft het stelsel aanvaard van

formulieren voor enkele takken van bedrijf; in het algemeen voor

zulke vennootschappen, waarbij het publiek of door den aard der

1) Memorie van toelichting. Ontwerp van Wet op de N. V.

2) Passow (o. c. pag. 235).
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onderneming, of door de sommen die er ingestoken zijn, groote

belangen heeft. ^)

Niet ten onrechte heeft hij echter vroeger gezegd: „Is er dus

«lastig een goede norm aan te wijzen voor welke bedrijven men
„formulieren moet geven en is het overeenkomstig met den ge-

„wonen gang van zaken, dat ten slotte voor elk bedrijf een bijzonder

„formulier zal worden voorgeschreven".

Of dan de openbaarmaking achterwege moet blijven, althans

niet verplichtend moet worden gesteld, als een maatregel, waar-

van toch geen heil kan worden verwacht?

Ik zou dit ongaarne onderschrijven, omdat ik van publicatie,

ook bij vrijheid voor wat den vorm betreft, zoo slechts de waar-

achtigheid der rekening voldoende is verzekerd, wel een gunstige

werking verwacht, maar ook weer geen wonderen. Geen stelsel ter

wereld zal voorkomen, dat onware balansen gepubliceerd worden,

dat het publiek wordt misleid; het kwaad kan slechts ingedamd,

en misdrijf en misdadig plichtsverzuim kunnen gestraft worden.^

Het verst zal men op den duur komen met het stelsel, dat

F, Hecht in 1880 op het Congres ,deutscher Volkswirte" aan-

beval, nl. „dass gesetzHch verlangt werde, es sei den Statuten ein

Bilanzschema beizugeben, welches das Minimum dessen enthalte,

was in der jahrlichen Bilanz enthalten sein müsse."

Dit denkbeeld vindt men terug in art. 616 van het „Schweize-

rische Obligationsrecht", bepalend o.a.:

„Die Statuten mussen insbesondere bestimmen: ....
10. die Grundsatze, nach welchen die Bilanz aufzunehmen und

der Gewinn zu berechnen und auszuzahlen ist, sowie die Art und
Weise, wie die Prüfung der Bilanz erfolgt;

11. die Form, in welcher die von der Gesellschaft ausgehenden
Bekanntmachungen erfolgen".

1) Ook dit stelsel, dat de bezwaren van het universeele formulier in ver-
zwakte mate heeft, geloof ik niet, dat in de naaste toekomst regel zal worden.

In Duitschland is in de wet niet overgenomen de bepaling voorkomende in
het ontwerp van 1884, welke den bondsraad machtigde voor bepaalde soorten
van ondernemingen formulieren vast te stellen, naar welke de balans en winst-
rekening opgemaakt zouden moeten worden. Passow citeert hieromtrent (pag. 234)
„Neben vereinzeltem Misstrauen gegen alle Schematisierung überhaupt wurde
die Sorge laut, dass dieselbe zu einem unberechtigten Eingriff und Einblick in
die PrivatgeschËftsverhËltnisse der Gesellschaft benutzt werden könne."

Intusschen publiceeren de Duitsche bankinstellingen sedert eenigen tijd maand-
balansen naar een vast formulier, en zijn circulatiebanken, hypotheekbanken en
verzekeringsmaatschappijen verplicht hunne balansen in voorgeschreven vorm
openbaar te maken.

/>



120

Verder is in dezelfde wet bepaald:

„Art. 656. Die Bilanz ist so klar und übersichtlich aufzustellen,

dass die Aktionare einen möglichst sichern Einblick in die wirkliche

Vermögenslage der Gesellschaft erhalten''; waarop dan enkele
algemeene bepalingen volgen betrekkelijk de waardebepaling, die
de fouten van alle dergelijke bepalingen deelen, en in hoofdzaak
overeenkomen met de hiervoor weergegeven bepalingen van het
duitsche H.G.B.

„Art. 659. Die Generalversammlung bezeichnet einen oder
mehrere Revisoren, welche nicht Mitglieder der Gesellschaft zu
sein brauchen, mit dem Auftrage, der Generalversammlung einen
Bericht über die Bilanz, und die von der Verwaltung vorgelegten
Rechnungen zu unterbreiten.

Art. 661. Die Generalversammlung ist jederzeit berechtigt, zur
Prüfung der Geschaftsführung und einzelner Theile derselben
besondere Kommisare oder Sachverstandige zu ernennen".
Wel besliste de extra-parlementaire commissie, die door Minister

Vallé in Frankrijk in het leven was geroepen om na te gaan welke
wijzigingen in het vennootschapsrecht moesten worden gebracht,
dat er geen reden was „d'édicter une disposition de la loi d'après
laquelle des régies devaient être insérées dans les statuts pourle
mode d'établissement des inventaaires et bilans", maar onmiddellijk
daarop volgde van verschillende zijden kritiek op die beslissing,
welke kritiek weerklank vond in deze woorden van Martin: „Encore
une fois l'actionnaire restait a la merci de ces forbans de haute
envergure que nous rencontrons tous les jours". »)

Die eisch is trouwens slechts een onderdeel van mijn stelsel.

Ik zou als regel willen: openbaarmaking van balans en winst-
rekening, behoudens voor vennootschappen met een kapitaal bene-
den de ƒ 100.000,—, voorzooverre zij zich niet bezighouden met
het bank- of verzekeringsbedrijf en zij geen leeningen aan toonder
hebben aangegaan. Omdat publicatie echter slecht nut heeft, indien
waarheid en duidelijkheid op voldoende, maar voor het bedrijf

niet hinderlijke, wijze zijn verzekerd, moet worden geëischt:
fl. dat de vennootschap niet geacht wordt te bestaan, dan nk

inschrijving in het handelsregister;

è. dat de statuten moeten bevatten, naast bepalingen tot rege-
ling van het beheer:
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1) De l'inventaire et du bilan (2e éd. Paris 1912) pag. 22.
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P. nauwkeurig omschreven regelen met betrekking tot de

waardebepaling der activa en passiva, en den vorm, waarin balans

en winstrekening zullen worden gepubliceerd.

Indien van de regels voor de waardebepaling, met toestemming

natuurlijk van de vergadering van aandeelhouders, wordt afgewe-

ken, moet dit uitdrukkelijk op de balans worden vermeld met

mededeeling van de redenen, die tot die afwijking aanleiding

gaven, en van de financieele gevolgen. ^)

2°. een regeling van het toezicht op de boekhouding en de

jaarrekening, waarbij tevens de financieele aansprakelijkheid van

den controleur wordt vastgesteld;

3^ de bepaling, dat de publicatie van de winstrekening achter-

wege kan blijven, indien de boekhouding regelmatig gecontroleerd

is door een accountant, en deze in zijn rapport verklaart, dat het

resultaat uitsluitend voortvloeit uit handelingen niet in strijd met

het doel der vennootschap, of aangeeft, wat het resultaat dier

handelingen is geweest en van welken aard zij waren. Het des-

betreffende deel van het rapport van den accountant zou in

extenso mede openbaar gemaakt moeten worden.

Aan deze derde voorwaarde moet natuurlijk aansluiten de be-

paling, dat in den zin der wet alleen hij accountant is, die voldaan

heeft aan bepaalde eischen van bekwaamheid c. s. bij de wet te

stellen en den vereischten waarborg gedeponeerd heeft bij het

bureau van het handelsregister.

Ontwikkelt zich uit dit stelsel dan op den duur een méér

uniforme publicatie, dan is dat gevolg slechts toe te juichen, omdat

dan die uniformiteit een natuurlijke en geen dwangbuis zal zijn.

Of de publicatie der aan het handelsregister in te zenden balan-

sen in een speciaal blad óf in een bijvoegsel van de staatscourant

geschiedt, is bijzaak.

Nut krijgt de publicatie toch alleen door de kritiek, door pu-

blieke voorlichting, en die te geven kan niet de taak zijn van

een ambtelijk blad.

§ 72. Uit de voorafgaande paragraaf blijkt, dat, al mocht de

wetgever bij art. 49 een andere wijze van berekening van het

bedrag, dat als dividend mag worden uitgekeerd, op het oog

hebben gehad, thans algemeen wordt aangenomen, dat de netto

2) Hierdoor wordt het bijv. mogelijk, indien de afschrijving te hoog of te

laag blijkt te zijn, van het voorschrift af te wijken ZieookMr. 5flw^ro. c. pag.31.

•L



9r

I

122

winst, zooals deze blijkt uit winstrekening en balans, ter verdee-

ling kan worden gebracht.

Men vraagt niet naar de herkomst der baten. Winst is winst,

zoo zegt men, en ze moet verdeeld worden overeenkomstig de

statuten.

Toch wordt deze populaire opvatting niet algemeen gedeeld.

Zoo zijn velen van meening, dat van de winstverdeeling uitgesloten

moeten worden de bedragen door aandeelhouders ingebracht in de

vennootschap, dus ook het agio. Pixley ^) zegt met betrekking

tot dit agio: „it is not desirable for these premiums to be taken

„credit for in the Revenue account, as they should be invested

„and placed to the credit of the „reserve-fund", or, if there be

„none, should form the commencement of one.*'

Hij laat daarop echter volgen: „should the Directors insist on

„treating these premiums as Revenue and available for dividend

„purposes, the Auditor has no autority for declining to pass accounts

„with the receipts thus treated, unless it is forbidden by the arti-

„des of associatlon.'*

Ik kan mij met deze gevolgtrekking niet onvoorwaardelijk vereeni-

gen, zoowel omdat voor de bestemming van het agio in vele geval-

len niet de bepalingen der statuten, maar wèl die van het prospectus*)

beslissend zijn, als omdat, indien noch het prospectus noch de statuten

de bestemming van het agio aangeven, dit overeenkomstig zijn

aard moet worden behandeld en geboekt, en wel als een ver-

hooging van het maatschappelijk (niet van het statutaire) kapitaal

der vennootschap door aandeelhouders, dus als reservefonds.

Het doel dezer reserve is dan geen ander dan dat der statutaire

1) O. c. pag. 444.

2) Zoo bevatte het prospectus der N, V. de „Nederlanden van 1845" te

s-Gravenhage d. d. 28 Ocober 1912 de volgende bepalingen:
„De opbrengst van de nieuwe aandeelen, ten minste ƒ 908.000,— wordt als

volgt besteed:

a. Storting op de nieuwe aandeelen ƒ 400.000,—
Tot aanvulling van de storting op de oude aandeelen tot

ƒ 200,— per stuk
Tot aanvulling van het jaarlijksch dividend tot ten minste

ƒ 33,50 per aandeel, zoolang het rente-inkomen, exclusief

dat der afdeeling Levensverzekering, tot deze dividendbe-
taling nog niet toereikend is, wordt in reserve gehouden

Voor betaling van het zegelrecht op de nieuwe aandeelen
Tot betaling van bedrijfsbelasting wegens vergrooting van
de storting op de oude aandeelen , ± 4.000,—

ƒ. Bij de extra reserves wordt het overschietende gevoegd d.i.

ten minste 300 000,—

ten minste ƒ 908,000,—

b.

c.

e.

144.000,-

52,000,—
8.000.—
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reserve, en aandeelhouders kunnen er op dezelfde wijze over be-

schikken; d.i.; in de eerste plaats, maar niet uitsluitend tot het

dekken van verliezen.*)

Verder is de vraag opgeworpen, of de algemeene vergadering

bevoegd is slechts een deel van de winst tot verdeeling te bren-

gen, en af te wijken van de in de statuten opgenomen grond-

slagen voor de verdeeling.

Het wordt niet in twijfel getrokken, dat, tenzij de statuten zulks

uitdrukkelijk anders bepalen, de balans en de winstrekening

worden vastgesteld door de algemeene vergadering, zoodat het

ook dit lichaam is, dat de winst vaststelt, en het daardoor in zijn

macht heeft, zij het dan ook ten koste der balanswaarheid, het

winstcijfer zooveel lager te stellen, als in de gegeven omstandig-

heden geacht wordt in het belang der vennootschap te zijn.

Ongeoorloofd en onwettig schijnt het mij evenwel te zijn bij de

verdeeling van de beschikbare winst af te wijken van de statuten

;

immers willen de statuten niet doelloos en overbodig zijn, dan

moeten zij bevatten de wet der vennootschap, waarin de bevoegd-

heid van ieder harer organen is omschreven.

Goed of slecht, dat doet er niet toe. Zoolang de wet geldt,

moet zij nageleefd worden.*) Acht men de winstverdeeling volgens

de statuten verkeerd, dan volge men den weg in de statuten zelf

daarvoor aangewezen : nl. door wijziging der statuten op de daar-

voor aangegeven wijze.

Bevatten de statuten geen desbetreffende bepalingen, dan zal

men moeten aannemen, dat de algemeene vergadering bevoegd

is met meerderheid van stemmen tot statutenwijziging te besluiten. ^)

Dit is althans de praktijk.

§ 73. Gelijktijdig met de goedkeuring van de balans en van

het voorstel betrekkelijk de winstverdeeling wordt in den regel de

dag bepaald, waarop het dividend betaalbaar zal zijn.

Hieruit volgt, dat de uitkeering in geld*) van de winst niet

1) Een eenigszins andere opvatting vindt men bij Sauer. o. c. pag. 60.

2) Over de bevoegdheid der algemeene vergadering bestaat veel meenings-

verschil. Nergens vond ik echter een steekhoudend argument voor de algeheele

machtsvolkomenheid der algemeene vergadering. ..De -nacht der algemeene ver-

gadering is in zooverre beperkt, dat geefte besluiten genomen mogen worden in

strijd met de wet of met de statuten". {Polak o.c. pag. 346).

3) Van de afwijkende opvattingen vindt men een overzicht bij Sauer o. c.

pag. 131 e. V.

4) BenÜey zegt (o.c. pag. 319/326): „The surplus may be in cash and

,then it may be divided in cash. It may be in property and if the property is
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onmiddellijk op het besluit der verdeeling behoeft te volgen.

De statuten regelen betrekkelijk zelden den desbetreffenden ter-

mijn'); zoodat feitelijk de aandeelhouders of het bestuur gerech-
tigd zijn de uitbetaling ad calendas graecas te verschuiven.

Gelukkig wordt van die bevoegdheid nooit, of althans slechts

bij hooge uitzondering, gebruik gemaakt : de onuitgesproken bedoe-
ling toch is, dat het verdeelingsbesluit binnen enkele weken gevolgd
wordt door de uitkeering.

Daardoor worden uitkeering en verdeeling, hoewel zij het niet

behoeven te zijn, practisch begrippen, die elkander dekken, en beslist

de winstverdeeling ook over de uitkeering.*)

In verband hiermede moet de laatste vraag beschouwd worden,
die wij ons ter zake willen voorleggen; n.1. of het gewenscht is, dat
de winstuitkeering uitsluitend afhankelijk is van de winst, zooals
de winstrekening die doet kennen.

Op deze vraag is slechts een ontkennend antwoord mogelijk,
omdat, wil men tot winstuitkeering kunnen overgaan, het niet vol-

doende is, dat er winst gemaakt is; men moet ook de middelen
tot betaling hebben, of zich deze, zonder de positie van de ven-
nootschap in gevaar brengen, kunnen verschaffen. 3)

^so situated that a division thereof among the stockholders is practicable, a
„dividend in property may be declared and that may be distributed amone the
.stockholders. ^

..Also if the profits are not in the form of cash and not in a form to be
.distibuted directly as property among the stockholders, the property might be
„sold or be used as a basis for a loanofcash tobe usedinpaymentof dividends
«or scrip, bonds or stock might be issued against it as dividends.
.The simplest form of dividends are those paid in cash. So long as every

^dollar of stock issued by a Corporation is represented by a dollar of property
..no harm can result to indivuduals or the public from distributing stock to the
.stockholders." (Rosé. v. Barclay, 191 Pa. St, 594-1899-) The bond-dividend
„is held legal when issued against actually existing corporate profits (Wood v
„Lary 124. N.-Y. 83-1891).

..The favorite method of paying dividends when neither stock nor bonds are
„ayailable or expediënt, is by means of scrip. This is practically a deferred dividend

"

In Nederland komt de uitkeering anders dan in geld zoo weinig voor, dat ik
meen te kunnen volstaan met door bovenstaande aanhaling op de mogelijkheid
te wijzen. ^ '

11 \ ^o^*^
nauwkeurig is ook dit onderdeel geregeld in de „by-laws" van deU S. Steelcorporation Daarin is bepaald, dat, zóó er een uitkeering plaats

heeft, de dividenden betaalbaar zullen zijn: van preferente aandeden op den
13en dag resp. der maanden Mei, Augustus en November en op den laatsten
Februari; en van gewone aandeelen op den 13en Juni, September, December en
Maart van ieder jaar.

2) „De verdeeling der winst dient onafhankelijk van de uitkeering geregeld
te worden." C. van Uden : Winst, Winstverdeeling en Winstuitkeering. (Inleiding
op den 6en Accountantsdag Amsterdam 1913).

3) Dickinson betoogt herhaaldelijk (Accounting for modern corporations, Chi-
cago 1912 pag. 47 tot 87) „Profits cannot be definitely ascertained until they

i

V

< Ik

ir

125

Onmiddellijk zij er op gewezen, dat hier slechts sprake is, en

kan zijn, van het winstaandeel der aandeelhouders. *) Het aandeel,

dat andere personen of groepen van personen in de winst hebben,

draagt het karakter van een schuld, welke betaald moet worden

op de wijze, die bij het aangaan der verplichting werd overeen-

gekomen. Zulks geldt in het bijzonder voor het winstaandeel van

werklieden en van het verder personeel.*)

Het knijpen van de winst, waarop hiervoor (pag. 123) is gewezen,

is ook om die reden ongewenscht. De winstrekening zij juist; en

opdat zij dat kunne zijn, regele men in de statuten onder welke

omstandigheden de winst niet verdeeld, althans niet onmiddellijk

uitgekeerd behoeft te worden.

De aandeelhoudersvergadering moet in wel omschreven gevallen

de macht hebben zoowel de uitkeering uit te stellen, als een

deel der winst blijvend tot kapitaalsversterking te bestemmen.

Daartoe is het echter noodig, dat de aandeelhouder omtrent

den financieelen toestand der vennootschap beter geïnformeerd

wordt, dan gebruikelijk is.

Men zou hem moeten mededeelen:

a, hoe het resultaat van de afgeloopen rekening-periode is;

b, welke bedragen noodig zullen zijn tot dekking van ver-

liezen, waarmede bij het opmaken der balans geen rekening ge-

houden kon of mocht worden;

c, hoe het met de liquiditeit der vennootschap is gesteld;

d, welke bedragen men in verband met de ontwikkeling van

het bedrijf in de naaste toekomst noodig zal hebben, en welke

middelen daartoe bestemd kunnen worden.

Ook dit laatste zal noodig zijn. Het belang van die aandeel-

houders, die zich werkelijk mede-eigenaren voelen der onderne-

ming en dat ook willen blijven, is het best gediend met een

have been converted into cash or into some recognized form of negotiable

instrument, of definite and fixed value, but the usual practice is to considerthe

profit realized when a sale takes place and the amount of the sale price is charged

to the purchaser".

Ook deze practicus wil van geen verdeeling van niet gerealiseerde winsten

hooren (zie noot 2 pag. 66)
1) Bentley o.c. (pag. 319) brengt nog de vraag ter sprake, of de vorm

waarin en de dag waarop de uitbetaling van het dividend plaats heeft, voor alle

aandeelhouders dezelfde moet zijn; een vraag, die hij verwijzend naar enkele

vonnissen bevestigend beantwoord. „All must fare alike".

2) Verder grootendeels ontleend aan mijn artikel: Iets over winstbepalingen

winstverdeeling in het bijzonder bij naamlooze vennootschappen (M. v. h. B.

Januari 1909.)
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gezonde en duurzame ontwikkeling van de onderneming, van

hunne onderming.

En dat is niet mogelijk als steeds de winst aan het bedrijf word

onttrokken.

Is men niet a priori met te groot kapitaal begonnen, dan zal,

als de onderneming aan de verwachting voldoet, als zij bloeit,

steeds opnieuw behoefte aan kapitaal ontstaan.

Dat nieuwe kapitaal kan gevonden worden door zooveel mogelijk

de gemaakte winsten in het bedrijf te laten, of door vreemd kapitaal

op te nemen, hetgeen lang niet altijd op passende voorwaarden

mogelijk is.

Er moet dus een weg gevonden worden tot het vormen van andere

reserves dan de gewone, wier doel het is te voorkomen, dat de ven-

nootschap bij het eerste ongunstige jaar het beste in déconfiture komt.

Ik zie het middel tot bepaling van het bedrag in de opstelling

van een werkplan voor de naaste toekomst; een werkplan, dat

dezelfde strekking heeft als de begrooting in de lichamen*) van

openbaar bestuur: een gelijkenis, die niet behoeft af te schrikken.

Immers een goede begrooting is een uiting van een wijs en zaak-

kundig beleid.

Hoe ik mij de uitvoering denk, blijke uit een voorbeeld, waarin

de gebruikelijke wijze van handelen tegenover de voorgestelde is

geplaatst.

De „Machinefabriek voorheen Erven Staring" heeft over 1907

een winst gemaakt van ƒ 67500,— bij een aflevering van

ƒ 2.410.000.— en een maatschappelijk kapitaal van ƒ 600.000.—

.

De statuten bevatten de volgende bepalingen ten opzichte der

winstverdeeling:

Aandeelhouders ontvangen 5 7o over het gestorte kapitaal ; van

de rest komt: 60 % ^an aandeelhouders;

10 , , commissarissen;

10 „ „ directie;

20 , , het reservefonds.

Overeenkomstig diebepalingmoeteruitgekeerd wordenƒ60.000,—

.

Intusschen was men zoo gelukkig in October 1907 orders op te

nemen tot een totaal bedrag van ƒ2.500.000,— af te leveren succ:

tot Mei 1909. Tot uitvoering van die opdrachten was het noodig

^

i

1) Ook overigens kunnen de particuliere ondernemingen, en in het bijzonder

die, welke niet werken met overvloedig groot bedrijfskapitaal, van het opmaken
van maand- en kwartaalbegrootingen groot nut trekken.

4
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machines aan te schaffen tot een bedrag van / 35000,— en werd

er een loods gebouwd, die inclusief de inrichting er vanƒ 15000,

—

kostte. Deze uitgaven, en de grootere voorraad aan grondstoffen

en loonen, hebben de wel voldoende, maar niet te ruime geld-

middelen aangegrepen. Men voorziet moeilijkheden van de uit-

keering, en wat doet men nu? Men raamt voor de balans de grond-

stoffen & halffabrikaten ƒ 23.000,— lager

de afschrijvingen „ 10.000,— hooger

en reserveert voor risico op loopend werk. „ 10.000,— en

vermindert zoodoende de winst met ... ƒ 43.000,— , daar-

door het dividend reduceerende tot 4 %.
Dat cijfer valt den aandeelhouders tegen; de noteering daalt, en

zij, die hun bezit onder de waarde verkochten, spreken later en

terecht van balansmanoeuvres.

Dit laatste verwijt ware achterwege gebleven, indien men had

medegedeeld:

„P. Winst volgens balans en winstrekening (zie

bijlage A en B), ƒ 67.500,—

2^, Vastgelegd in gebouwen en machinerieën noo-

dig voor de uitvoering van loonend werk . . . . „ 50.000,

—

Meer noodig wegens stijging der voorraden en

vorderingen „ 210.000,—

ƒ 260.000,—

af disponibele kasmiddelen op 'V12

1907 ƒ 15.500,—

verhoogd bankcrediet (tijdelijk) . . . „ 200.000,

—

Te reserveeren van de winst . . ƒ 44.500,

—

Wij stellen daarom voor de uitkeering vast te stellen op -^ 7o-"
Ongetwijfeld zou dit voorstel zijn aangenomen door de aandeel-

houders, die dan, wetend met hoeveel de innerlijke waarde van
hun bezit was toegenomen, minder spoedig tot afgifte van hunne aan-

deelen tot verlaagde koersen zouden zijn overgegaan. In ieder geval

zouden directie en commissarissen zich vele onaangenaamheden
bespaard hebben, die voor hen dubbel bitter waren, omdat zij overtuigd

waren, slechts de belangen der vennootschap op het oog te hebben
gehad.

Ten einde de mededeelingen te kunnen doen, welke ter zake

noodig waren, maar ook tot informatie van directie en commissa-
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rissen zelf, zouden in het gegeven geval de volgende bescheiden

deels absoluut noodzakelijk, deels zeer gewenscht geweest zijn.

A. Winstrekening over 1907.

Loonen ^)

Grondstoffen verbruikt

in 1907 en opstaand

werk op 1/1 1907 .

Fabricagekosten . .

Afschrijvingen . •

Intrest

Algemeene onkosten

Winst

ƒ 404500

„ 1235000

„ 390000
„ 21500

„ 17000
520000
67500

I*

ƒ 2655500

Afgeleverd op contrac-

ten

Afgeleverde magazijn-

artikelen . . . .

Afgeleverde reparatiën

Opstaand werk . . .

ƒ 2146400

141500
107600
260000

ƒ 2655500

B. Balans op 31 Dec. 1907.

ivas , . • • •

Bank
Debiteuren . . .

Effecten in depot .

Fabrikaten en grondst

Opstaand werk . .

Gereedschappen. .

Machinerieën . . .

Grond en gebouwen

ƒ 2500
13000

543000
20000
374000
260000
30000
170000

;; *200000

»i

>i

ƒ 1612500

Crediteuren
Voorschotten op werken
(termijnen). .

5 O/o Leening 1904

Reservefonds . .

Kapitaal ....
Winst

ƒ 270000

„ 275000

„ 250000
.. 150000

ff
600000
67500

f 1612500

C. Groepeering der balanscijfers.

1<*. Eigen kapitaal.

Statutair kapitaal ƒ 600.000.-

Reservefonds n 150.000.-

' Winst 1907 (tijdelijk) » 67.500.-

20. Kapitaal beschikbaar op langen termijn.

Statutair kapitaal ƒ 600.000.-

Reservefonds » 150.000.-

5 % Leening 1904 , 250.000.-

Bankcrediet , 200.000.-

ƒ1.200.000.-

af te lossen in 1908 25.000.-

ƒ 817.500.—

:ƒ 1.975.000.—

1) De rekening indeeling is willekeurig en mag niet als type worden beschouwd.

I
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3^. Schulden op korten termijn.

Crediteuren ƒ 275.000.—
Aflossing op de leening 1904. . „ 25.000.—

4®. Vastgelegde middelen.

Grond en gebouwen ƒ 200.000.

—

Gereedschappen en machinerieën , 200.000.—

5<*. Vlottende middelen (excl. betaalmiddelen).

Effecten in depot

Opstaand werk

Fabrikaten en grondstoffen. .

Debiteuren

ƒ 300.000.—

ƒ 400.000.-

af termijnen . . .

6^. Betaalmiddelen,

Banksaldo. . . .

Bankcrediet . . .

ƒ 20.000.—

„ 260.000.—

„ 374.000.—

„ 543.000.—

ƒ1.197.000.—

„ 275.000.-
ƒ 922.000.—

/ 2.500.—

13.000.—

200.000.—

Loop der bestellingen,

— 1907. —
Uit te voeren bestellingen op 1/1 1907.

Ingekomen , in 1907 . .

ƒ 215.500.—

Afgeleverd in 1907

Nog af te leveren 31/12 1907

— 1908. —
Uit te voeren bestellingen op 1/1 1908. .

Te ontvangen bestellingen in 1908 (raming*)

Af te leveren in 1908 (raming)

Nog af te leveren op 31/12 1908. . . .

ƒ 1.115.400.—

, 3.586.000.—

ƒ 4.701.400.—

, 2.146.400.—

ƒ 2.555.000.—

ƒ 2.555.000.—

, 1.470.000.—

ƒ 4.025.000.—

» 2.985.000.—

ƒ 1.040.000.-

1) Lager geraamd, omdat in de laatste maanden weinig bestellingen binnen

Volmer, Winstrekening en Vermogensbalans. 9



*,'

f
lÜÉ

E.

130

Werkplan. ^)

Afleveringen op contract

, van magazijnartikelen

Keparatien .••..••••
Meer in 1908

Meer benoodigde middelen:
Machinerieën
Loods

Stijging van de voorraad met Va

„ „ „ vorderingen met V» • • • •

Meer schuldig aan leveranciers (+ Va) • • . .

Kasmiddelen 2)

Ontbreekt

1907 1908

ƒ 2146400,
141500,-

107600,-

ƒ 2395500,-

809500,-

ƒ 35000,-

15000,-

120000,-

180000,-

ƒ 300000,-

. 90000,-

ƒ 2985000,-

„ 120000,-

100000,-

ƒ 3205000,-

= ± Vs

ƒ 50000.—

210000,-

ƒ 260000,-

, 215500,-

ƒ 44500,-

F. Raming der Kasmiddelen — Jaar 1908.

Ontvangsten. Uitgaven.

Debiteuren 1907 . . .

id. 1^08 (± 8/4)8)

Voorschotten op werken.
Bank *)

/ 543.000,-

. 2.240.000,-

, 360.000,-

„ 211.000,-

/3.354.000,-

Aflossing op de leening
Dividend
Crediteuren 1907 (grond-

stoffen

id. 1908 . . .

id. (nieuwbouw)
Voorsch. op werken. .

Verhooging dopóts . .

Interest

Loonen
Fabricage onkosten . .

Algemeene onkosten .

/ 25.000,-

« 24.000,-

. 270.000,-

,1.050.000,

,. 50 000,-

. 275 000,-

„ 10.000,.

„ 20.000,-

„ 520.000,-

. 510.000,-

„ 600.000,-

ƒ3.354.000,—

1) Dit is de ruwe becijfering, die nog al te veel in het particuliere bedrijf

de zorgvuldig opgemaakte begrooting vervangt. Ze kan tot grove misrekening
aanleiding geven.

2) Velen ontgaat het, dat, als men dezen post in zijn geheel opneemt,
feitelijk iedere winstuitkeering onmogelijk wordt, afgezien nog van het feit, dat

er ƒ 4450,— tekort komt. Het bedrag als winst gemaakt is reeds vastgelegd.

Evenmin is in deze opstelling rekening gehouden met de bedragen, die vrij

komen door afschrijving en die, welke benoodigd zijn tot aflossing.

3) Steeds zal hierbij, eveneens bij crediteuren en voorschotten, gelet moeten
worden op de waarschijnlijke afleveringstermijnen endebetalingsconditiën. Voor
de reeds aangenomen bestellingen zijn de posten loonen en grondstoffen veelal

reeds geraamd Op soortgelijke detailramingen moet de geheele begrooting be-

rusten, die, met de maandbegrootingen, het middel tegen vastloopen vormen.
4) De sluitpost. Beschikbaar was ƒ 200 000,- -f ƒ 13.000,- en dan het

eigen Kasgeld.

l
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Maandbegrooting en Kasrapport.

Omschrijving. Raming. Rekening. Omschrijving. Raming. Rekening.

Debiteuren . . .

Contante verkoo-

pen . . . .

Kleine reparatie .

Voorschotten (ter-

mijnen) . . .

Bank

ƒ 240000,-

. 10000,-

. 40000,

ƒ224000,- Loonen.

ƒ 290000,— ƒ 363475,

9400,-

40000,—

90075,—

Crediteuren . .

Contante inkoo-

pen . . . .

Afloopende ter-

mijnen . . .

Interest. . . .

Fabricagekosten

.

Algem. onkosten

Bank

ƒ 42000,-

. 110000,-

, 5000,-

. 15000,—

„ 6250,-

, 45000,-

. 50000.-

ƒ 273250,-

ƒ 40500,—

. 108750,—

„ 9400,-

. 15000,-

. 6250,-

, 42350,-

, 51725,—

, 90800,-

ƒ364775,-

Kas op 1 Januari ƒ 2500,—
Ontvangen „ 363475,—

Uitgegeven . .

In Kas . . . .

Banksaldo debet

ƒ 365975,—

„ 364775,—

ƒ 1200,—

„ 13725,—

§ 74. Voor de rekeningen van de andere Nederlandsche ven-
nootschappen met beperkte aansprakelijkheid geldt nagenoeg alles,

wat omtrent die van naamlooze vennootschappen is gezegd.
De commanditaire vennootschap op aandeelen kent de wet niet;

de statuten regelen daar alles. Dit laatste is ook het geval bij de
waarborgmaatschappijen; immers art. 286 W. v. K. zegt, dat zij

door hare overeenkomsten en reglementen geregeerd (worden) en
bij onvolledigheid naar de beginselen van het recht.

Met betrekking tot die der coöperatieve vereenigingen bevat de
wet van 17 November 1876 de volgende bepalingen (art. 16):

„Het bestuur doet op eene algemeene vergadering binnen de
„eerste zes maanden na afloop van het dienstjaar rekening en
„verantwoording, onder overlegging van de noodige bescheiden.

1) De redenen van belangrijke afwijkingen moeten met een enkel woord
worden aangegeven; b.v. aan R. Wilman voor den laatsten termijn adƒ 20000,—
6 maanden uitstel verleend tegen 6 % rentevergoeding. Betalingen aan credi-
teuren en bedragen geïnd van debiteuren late men over de kas loopen ; ook als
de vereffening door de Bank is geschied, waarbij natuurlijk op de bankposten
acht geslagen moet worden.
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„Na verloop van dien tijd kan ieder de aflegging der rekening

„en verantwoording onder overlegging van de noodige bescheiden

„van het bestuur in regten vorderen.

„De rekening en verantwoording wordt door het bestuur bin-

„nen ééne maand na hare goedkeuring nedergelegd ter griffie

„van het kantongerecht, in welks gebied de zetel der vereeniging

„is gevestigd. ')

„Ieder kan daarvan kosteloos inzage en te zijnen koste

„afschrift bekomen."

„Ontheffing van bij dit artikel aan het bestuur opgelegde ver-

„plichting is niet geoorloofd."

De bepaling geeft aanleiding tot een viertal opmerkingen.

In de eerste plaats is hier geen sprake van het opmaken van

een balans, noch vaneen winstrekening: de rekening kan zijn, en is

in vele gevallen: een staat van inkomsten en uitgaven (zie pag. 102).

Toch is het niet twijfelachtig, dat zulke coöperatieve vereenigingen,

die zich een handelsonderneming ten doel stellen, in verband met

art. 21 derzelfde wet, tot het opmaken van een balans zijn verplicht.

In de tweede plaats wordt in dit artikel uitdrukkelijk gesproken

van het ^ö^^jaar. Omdat het een dwaasheid zou zijn, indien de

balans op het kalenderjaar en de rekening op het boekjaar be-

trekking zou moeten hebben, mag men hieruit afleiden, dat ook

voor de balans de bepaling geldt, dat zij moet opgemaakt wor-

den aan het einde van het boekjaar.

In de derde plaats hebben wij hier een een voorbeeld, een neder-

landsch voorbeeld, van gedwongen openbaarmaking der rekening.

Het is mij niet mogen gelukken één enkel geval te vinden,

waarin deze publiciteit de voordeelen gebracht heeft, welke velen

er van verwachten ten opzichte van het beheer der naamlooze

vennootschappen.

Men schrijve dit niet toe aan het feit, dat op de gegeven wijze

de rekening toch eigenlijk niet geacht kan worden onder de oogen

van het publiek te komen : in België en Duitschland, waar de wijze

van publiceeren van de balansen der naamlooze vennootschappen aan

normale eischen voeldoet, is het resultaat even goed uitgebleven.

Niets baat de publiciteit, indien de waarheid en verstaanbaar-

heid der rekening niet voldoende zijn verzekerd!

1) Zit ook art. 22, waarbij op het niet voldoen aan het voorschrift een straf

van f 0,50 a f 50,- is gesteld. Als de rekening echter niet wordt opgemaakt,

of niet wordt goedgekeurd, heeft dit artikel zijn kracht verloren.

t

4 \

)

y

VIII. Het onderzoek van gepubliceerde jaarrekeningen.

§ 75. Uit een jaarrekening kan onder de thans bestaande wet-

geving niet meer gehaald worden, dan met de intentiën van het

bestuur overeenkomt.

Meent de directie, dat groote openbaarheid in het belang der

vennootschap is, dan zal zij meer publiceeren, dan ooit een wet

zou kunnen voorschrijven.

De jaarverslagen van vele verzekering-maatschappijen en som-

mige hypotheekbanken kunnen hiervan als voorbeeld worden ge-

noemd.

Vreest evenwel de Directie, dat uit een uitvoerig en zaakrijk

verslag concurrenten wapens tegen de vennootschap kunnen halen,

dan worden de mededeelingen aan de aandeelhouders tot een

minimum beperkt.

De bijzondere rentabiliteit van een afdeeling, de stijging van

den omzet in een bepaald artikel of in een nieuw afzetgebied,

de verhouding tusschen directe- en indirecte kosten : het zijn alle

gegevens, waarvan de publicatie in strijd kan zijn met de belan-

gen der vennootschap.

Voor gemonopoliseerde bedrijven bestaan deze bezwaren zelden.

De verslagen van gemeentebedrijven en van spoor- en tramweg-

maatschappen munten dan ook in vele gevallen uit door volledig-

heid. Zoodra echter het concurrentiegevaar dreigt, wordt het ook

daar anders. Zoo zoekt men in de verslagen der „Staatsmijnen in

Limburg" vergeefs naar voldoende gegens ter beoordeeling van

de rentabiliteit der levering van electriciteit aan derden. ^)

1) Een andere oorzaak mag men wel niet veronderstellen bij een staatsbebe-

drijf ; toch vraagt men zich af, waarom de prijs bedongen per afgeleverd K.W.U.
niet uit het verslag blijkt.
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Indien door de beperking der openbaarheid het algemeen be-

lang niet wordt geschaad *), kan daartegen geen bezwaar worden

gemaakt onder voorwaarde, dat zij geschiedt in het belang der

onderneming en niet in dat van bestuurderen. *)

Het belang der vennootschap als eenheid moet gaan boven het

belang van ieder der aandeelhouders individueel.

Het is evenwel het goed recht van den aandeelhouder het

waarom der niet-openbaarmaking te kennen.

Het onderzoek der jaarrekening moet daarom aantoonen:

a. wat men er niet uit kan zien;

b. wat men er wèl uit kan afleiden.

Het eerste deel van het onderzoek kan aanleiding geven tot

het stellen van vragen ter algemeene vergadering en elders. ^)

Dat men gewoon is zulke vragen lastige te noemen, bewijst

dat zij nuttig zijn.

Het tweede deel van het onderzoek kan aanleiding geven tot

kritiek op het beleid.

Het onderzoek zelf zal overwegend statistisch zijn (§ 65).

Heeft men slechts één jaarverslag tot zijn beschikking — en

dus niet de stukken van vorige jaren — dan is het onderzoek

beperkt tot een vergelijking der cijfers onderling; en legt men
zich de volgende vragen voor:

a. met betrekking tot het verslag:

Welke gegevens bevat het verslag, die niet in de balans- en

winstrekening voorkomen?

Vallen de gedane zaken niet buiten het doel der vennootschap?

b, met betrekking tot het zuiver-vermogen:

Hoe groot zijn: het statutair, het geplaatste en het gestorte

kapitaal, de reserves en het zuiver-vermogen?

Welke is de verhouding tusschen het eigen en het vreemde

kapitaal ?

1) De niet-aandeelhouder heeft geenerlei recht op kennis van het bedrijf der
vennootschap. Het publiek belang verlangt dan ook uitsluitend, dat de grootte
van het zuiver-vermogen en de winst bekend gemaakt worden, en dat de ge-
publiceerde cijfers vertrouwen verdienen. De eisch tot openbaarmaking van de
winstrekening is dan ook onhoudbaar (Anders Passow o.c. pag. 235)

2) Zooals bijv. de wensch fouten in de leiding te bedekken of invloed uitte
oefenen op de noteering der aandeelen.

3) Een voortreffelijk voorbeeld van vergelijkende studie van de door een
maatschappij gepubliceerde gegevens vindt men in Schoepp's .United States

Steel Corporation" (Groningen 1911). Zie ook: Willemsen & Co. .de Konink-
lijke" (Rotterdam 1911).
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c. met betrekking tot het actief:

Op welke wijze is de waarde der activa bepaald? Welk deel

van het actief is vastgelegd in de inrichting van het bedrijf, dus

in fabrieks- en kantoorgebouwen, werktuigen, gereedschappen,

meubelen en organisatie? *)

d. met betrekking tot de liquiditeit:

Hoe is de verhouding van de kasmiddelen tot de opeischbare

schulden, en van de vlottende middelen tot de schulden op kor-

ten termijn?

Hoe is de verhouding van het bedrag verschuldigd aan crediteu-

ren voor levering van goederen en het totaal der vorderingen?

Hoe lang staan gemiddeld de vorderingen uit?

Welke is de verhouding tusschen de waarde van den voorraad

en den omzet in een jaar?

e. met betrekking tot de rentabiliteit:

In welke verhouding staan de onkosten en de netto winst tot

den omzet? ^)

In welke verhouding staan de netto winst, de dotatiën aan reserves

en de uitkeering aan aandeelhouders tot het gestorte kapitaal, tot

het eigen kapitaal en tot het werkkapitaal? ^)

Dat aan het onderzoek der verslagen vooraf moet gaan het

bestudeeren van de statuten der betrokken maatschappijen, spreekt

van zelf.

Zoo mogelijk neme men ook kennis van den inhoud van pro-

specti, verspreid bij de uitgifte van het aandeelenkapitaal of van

geldleeningen ; men vindt daarin dikwijls gegevens, welke men

in de jaarverslagen te vergeefs zoekt.

§ 76. Heeft men meerdere jaarrekeningen tot zijn beschikking,

dan maakt men voor ieder jaar die becijferingen, en vergelijkt

men de uitkomsten der verschillende jaren onderling.

De afwijkingen op zich zelf zijn leerzaam : een grillig stijgen en

dalen der cijfers kan aanleiding geven te vragen naar het waarom

1) De bepaling der stop- of liquidatiewaarde acht ik alleen dan gewenscht,

indien de altijd bestaande mogelijkheid, dat het bedrijf zal worden stop gezet,

tot waarschijnlijkheid ts geworden. {Zie E. van Dien, „Balansen lezen" in

Accountancy no. 25).

2) Zie pag 105. Een ander punt van vergelijking heeft de outsider gewoonlijk

niet. Zelfs de omzet wordt in vele verslagen niet genoemd.

3) Hiermede is bedoeld de som van het gestorte kapitaal, der niet belegde

reserves en de schulden op langen termijn. Men vergelijke ook het dividend

met de som van het gestorte kapitaal en de reserves, in zooverre de rente, met

de reserves behaald, noch direct noch indirect aan het kapitaal wordt toegevoegd.

Iili,
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der sprongen. Een regelmatig verloop der cijfers kan wijzen op
een ontwikkeling van het bedrijf in bepaalde richting, en een blik

doen slaan in de toekomst; ook dan vrage men, en van de des-
betreffende tot het bestuur gerichte vragen kan met recht gezegd
worden

: een vraag op zijn pas, brengt geld in de kas.

De vergelijking van de verhoudingsgetallen wijst met bijna mathe-
matische zekerheid aan, waar willekeurige verschuivingen in getallen-

groepen hebben plaats gehad : het zou van de zijde der Directie wijzen
op een waar meesterschap in l'art de grouper lesdiiffres, indien
gekunstelde samenvoegingen er niet door aan het licht kwamen.
Ten slotte vergelijke men ook de absolute grootte der verschil-

lende waarden. Wel leert dit onderzoek gewoonlijk niet veel ; maar
men kan er toch een kijk door krijgen op de ontwikkeling van het
bedrijf (bijv. op het stijgen van het bedrag der debiteuren in verband
met den omzet, het verloop der wiskundige reserve en dat der
portefeuille, het saldo der intrestrekening en den stand der bank-
rekening), en soms ook op de afschrijvingspolitiek en de behan-
deling der uitgaven voor onderhoud en vernieuwing,

§ 77, Als laatste middel heeft men de vergelijking met de balan-
sen van andere vennootschappen in dezelfde branche.
Men kan er door leeren, óf de ontwikkeling van het bedrijf

sneller of langzamer gaat, óf de rentabiliteit hooger of lager is

dan van concurreerende ondernemingen, óf de kosten van voort-
brenging en beheer wezenlijk verschillen van de gemiddelde kos-
ten van andere maatschappijen en óf de wijze van waardebepaling
belangrijk afwijkt van de gebruikelijke.

Het is in ieder bijzonder geval de plicht van het bestuur zijn

beleid te verdedigen, en het zal dit bezwaarlijk op afdoende wijze
kunnen doen, zonder de gronden voor hare wijze van handelen
bloot te leggen. Waar het er dan ook om te doen is, deze te

leeren kennen, daar kan het vergelijken van de rekeningen van
meerdere vennootschappen onderling van groot nut zijn.

Uit een viertal voorbeelden blijke hoe de jaarrekening gelezen
moet worden.

Nè ieder voorbeeld vrage men zich af, of men zonder syste-

matisch onderzoek uit dezelfde stukken evenveel , zou geleerd
hebben; en als het antwoord ontkennend luidt, dan schenke
men verder aan de stukken, wier publicatie men verlangt ook de
aandacht die zij verdienen.
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§ 78. Stel, dat met betrekking tot een cultuur-maatschappij

de volgende gegevens bekend zijn:

De balans en winstrekening (zie pag. 138) hebben voor aan-

deelhouders ter inzage gelegen, het verslag bevatte geen aanvullende

gegevens. De statuten bevatten geen voorschriften met betrekking

tot de wijze, waarop de balans moet worden opgesteld. Het artikel

over de winstverdeeling luidt als volgt:

Aandeelhouders ontvangen uit de winst, zoo noodig aangevuld
uit het reservefonds, 2^/2% over het maatschappelijk kapitaal.

Van de rest ontvangen de houders van winstaandeelen, zoolang
de geheele 5 7o obligatieleening niet is afgelost /6000,— . Het
dan resteerende wordt afgerond op veelvouden van ƒ5000,— en
verder verdeeld als volgt:

20 ^/o aan aandeelhouders,

20 „ „ reservefonds,

16 „ „ tantièmes.

44 „ tot aflossing van obligatiën a 110 7o-
Volgens het prospectus der leening, oorspronkelijk groot

ƒ 300 000,—, is de vennootschap gerechtigd na 1902 te allen tijde

de geheele schuld af te lossen a 110%.
L In de eerste plaats vraagt men zich af, wat niet blijkt, en

dat is veel.

Vergeefs zoekt men:

a, opgaven van de grootte van den in de winstrekening ver-

antwoorden oogst en mededeelingen betrekkelijk den stand van
den nieuwen oogst;

b, een overzicht van de prijzen waarvoor de verschillende pro-

ducten der onderneming (tabak, cacao enz.) zijn verkocht.

De eerste vraag, die men de directie kan voorieggen, heeft dus
hierop betrekking, en er zullen bezwaariijk gronden aangevoerd
kunnen worden, die het wettigen een afdoend antwoord aan aan-
deelhouders te onthouden.

Verder zegt noch de winstrekening, noch het verslag iets met
betrekking tot:

c, de kosten aan den bouw verbonden, als: aanplant; toezicht;

onderhoud van wegen, bevloeiïngsinrichtingen, gebouwen enz.;

bewerking van het product, verzending, huur en pacht;
d, de kosten van verkoop en de wijze waarop de verkoop plaats

heeft, bijv. of er een consignatiecontract bestaat, en zoo ja, met
welke firma, voor hoe lang en op welke voorwaarden.

\\
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Eerder dan met betrekking tot punt d zal men in vele gevallen

op punt c een antwoord krijgen, dat bevrediging schenkt. Toch
zal de aandeelhouder er goed aan doen zich met betrekking tot

punt d niet met een kluitje in het riet te laten sturen. De erva-

ring leert, dat het niet altijd en uitsluitend de belangen der ven-

nootschap zijn, die bij het afsluiten van overeenkomsten van die

soort behartigd worden.

e. Van de balansposten vragen de aandacht: „Concessie, ge-

bouwen enz." specificatie van dat cijfer is gewenscht. Wel
blijkt uit de statuten, dat de onderneming voor /300,000.— is

ingebracht; hoe zijn sedert evenwel de kosten van vernieuwing

van gebouwen, tot verbetering van watertoe- en afvoer, en de

veriengingskosten van de contracten geboekt? ^)

Het antwoord op de desbetreffende vraag kan en moet een kijk

geven ojp het systeem, dat bij de waardebepaling is gevolgd, dus

op de zoogenaamde balanspolitiek.

ƒ. „Onverkochte oogst," waarvan het gewenscht is te weten, of

de producten intusschen zijn verkocht en zoo ja tot welken prijs? *)

g. „Kas en kassier", een ongewenschte samenvatting, die haar

grond daarin kan vinden, dat men een abnormaal groote kasvoor-

raad wil verbergen.

II. In de tweede plaats ga men na. wat met eenige waar-

schijnlijkheid uit de rekening opgemaakt kan worden.

Er is in den loop der jaren ƒ300,000. ƒ40,000.— =
ƒ260,000.— op de obligatieleening uit de winst afgelost. Omdat
dit bedrag niet in het credit eener reserverekening is geboekt, is

het waarschijnlijk, dat dit bedrag is afgeschreven op het hoofd

„concessiën enz."

Door het antwoord op de onder e bedoelde vraag kan de waar-

schijnlijkheid tot zekerheid zijn geworden ; is dit niet het geval, dan

vrage men, wat geboekt is.

ÏII. In de derde plaats bepaalt men, wat beslist uit de stuk-

ken blijkt. Dat is weinig, maar dat weinige is veelzeggend, zooals

een onderzoek naar de liquiditeit doet zien.

Behoefte aan kasmiddelen schijnt er niet te bestaan; immers

ƒ81,500.— werd op. prolongatie gezet, en /'36,850.— was in kas

1) Door een verslag te vergelijken met uitvoeriger verslagen van andere ven-
nootschappen, ziet men al zeer spoedig, wat in het eene verslag niet en in het

andere wèl voorkomt, en vereischt het onderzoek niet altijd kennis van den betr.

tak van handel of nijverheid, al is deze steeds gewenscht.

2) Zie o.a. /. Polak in Accountancy no. 127 pag. 27.
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of bij den kassier gedeponeerd, terwijl het bedrag der opeischbare
schulden van geen beteekenis is. Wat nog noodig is voor den te
veld staanden oogst is niet bekend. De verhouding der waarden
tot het totaal actief is als volgt:

^^^^'^^-
Passief.

Consessie

Uitgaven voor nieuwe oogst 25.1

Administrateur . . . . . 0.6

Onverkochte oogst

Prolongatie 16.0

Kas en Kassier .... 73

49.1

25.7

1.9

23.3

Kapitaal 59.0

Reserve 23.6

82 6
Obligatieleening 7.8

Crediteuren 0.4

100.0

).4I

\6^inst uit te bet. aan derden 4.7j

uit te betalen dividend .

Reserve en saldo

5 1

2.6

1.9

lOO.Ö

In verband hiermede interpelleere met het bestuur, waarom het
niet overging tot aflossing van het saldo der obligatieleening,
waartoe het bevoegd was.

Immers, nadat nu op de /40.000,— afgelost wordt ƒ 12.000,—
(è 110% = ƒ13.200,—), moet voor de resteerende ƒ28.000,—
per jaar worden betaald 50/^, = ƒ1.400.— + ƒ6.000,— uit de
winst; in totaal dus ƒ 7.400,- of ruim 2672%. Zelfs, indien er
in sommige maanden behoefte aan veel geld mocht zijn, dan zal
men dit zeker goedkooper kunnen krijgen. Waarschijnlijk is die
tijdelijke kapitaalsbehoefte echter niet, omdat de intrestrekening
credit staat voor ƒ4900,— , wat, na verrekening der rente van de
obligatieleening ten bedrage van minstens /2000,— , wijst op een
gemiddeld overschot van ± ƒ200.000, indien men aanneemt, dat
van het uitgezette geld gemiddeld 3 % werd gemaakt.
Met betrekking tot de rentabiliteit der onderneming valt het

volgende op:

Er is aanwezig in waarde bestemd tot

'•ealisatie / 259.000.—
Waarvan noodig is tot betaling van:
Crediteuren ƒ 2000.—
Obligatiën (ƒ40000.— è 110% „ 44000.—
Dividend

^ 13500.—
Winstaandeel obligatiehouders „ 6000.—
Tantièmes

^ 4300.- ƒ 70.300.—

Zoodat in vlottende middelen beschikbaar
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is voor aandeelhouders ƒ 188.700.- - 62.9 ^o

terwijl zij bovendien bezitten de concessies „ 250 000.— = 83 3%
zoodat de intrensieke waarde van het aandeel zou zijn . . 146.2%

ongerekend 4.5 % voor het dividend ^).

Tusschen de berekende waarde en het dividend bestaat een

wanverhouding. Wel zal, is de leening eenmaal afgelost, de ver-

houding beter worden; omdat, zelfs als men belangrijk meer

reserveert en 8 ^Iq op de concessiën afschrijft, bij gelijke winst het

dividend hooger zal zijn, zooals blijkt uit de volgende becijfering.

Winst ƒ 47.000.—

Afschrijving „ 10.000.—

ƒ 37.000.—

Aandeelhouders 4%= „ 12.000.—

ƒ 25.000.—

Waarvan reserve 40 % ƒ 10000.—.

, tantièmes „ 5000.—

.

„ aandeelhouders „ 10000.—

.

De aandeelhouders zouden dan ontvangen ƒ 12000.—

ƒ 10000.— = ƒ 22000.- of 7% %.

Ook dit zou slechts 5
*^/o

van de gecalculeerde waarde van het

aandeel uitmaken, wat voor bezit van dezen aard te laag is. Neemt

men daarvoor aan 6 ^jo, dan zou men komen tot een koers van

125 7o- Blijkbaar staan dus de concessiën nog te hoog te boek,

of wordt de rentabiliteit gedrukt door ongunstige consignatiecon-

tracten.

Ook met het oog op deze berekening zijn dus de vragen met

betrekking tot de punten Ia en Ie van belang.

§ 79. In de statuten eener mijnbouw-maatschappij is met be-

trekking tot de opstelling van de balans niets geregeld en aan de

algemeene vergadering overgelaten te bepalen, of en zoo ja, welk

deel van de winst ter verdeeling zal worden gebracht.

De prospecti, welke bij de oprichting der vennootschap en later

bij de uitgifte der obligatieleening werden gepubliceerd, bevatten

geen gegevens, die niet in het verslag voorkomen.

Het verslag geeft een overzicht van den stand van de voor-

bereidende werken, de ontginning, de productie en den verkoop

(rond 341200 ton), en de grootte van het personeel. Het deelt

1) Ook in andere jaren werd dit cijfer slechts zelden overschreden.



N

111

'

142

verder mede, waaraan de sommen, voor uitbreiding uitgegeven,

zijn besteed.

Winst en Verlies.

143

Algem. onkosten . .

Buitengew. uitgaven .

Intrest

do. leening ....
Winst
Afschrijvingen . . .

Aandeelhouders 6 %
ƒ142.500 —
„ 2.56250
. 20.437,50

« 23.000

—

. 81.000-

\f

Belasting

Tantièmes
Reserve
Onverd.

133.000.-

32.000,-

53.000,-

46 000,-

238.000,-

270.000,

ƒ 772.000,-

Ao. po

Productierekening .

Huren
Diverse ontvangsten

ƒ 17.000.-

. 721.000,-

., 26.000,-

ƒ 772 000,-

ƒ 772.000,-

I. Vragen wij ons ook hier in de eerste plaats af, wat niet

blijkt uit de jaarrekening.

Van de balansposten trekt de aandacht de „deposito van aan-

deelhouders", een waarlijk zeldzaam voorkomend hoofd van reke-

ning, waarvan het karakter wèl bevroed kan worden, maar toch

allerminst vaststaat. *)

Niets leert ons verder de winstrekening met betrekking tot den

verkoopprijs en de productiekosten van het product in totaal en

per ton. Het is daardoor ook onmogelijk zich een oordeel te vormen
over de economie van het bedrijf, en zulks te minder, omdat
uit niets blijkt welk systeem gevolgd is bij het boeken der uit-

gaven; d.w.z.: wat men als exploitatiekosten heeft geboekt, en

wèt ten laste van onder- of bovengrondsche werken is gebracht. *)

1) Waarschijnlijk hebben eenige aandeelhouders met het oog op een te nemen
besluit tot uitbreiding van het aandeelenkapitaal tijdelijk geld ter beschikking
der vennootschap gesteld. In dien zin althans komt deze rekening voor op de
balans van een duitsche vennootschap,

2) Men gaat daarbij op verschillende wijzen te werk. De twee uitersten zijn

:

a. alle uitgaven worden als exploitatiekosten geboekt;
b, alle kosten, behalve die verbonden aan delving en onderhoud, verkoop

en algemeene leiding, worden ten laste van een of andere rekening van bezit
geboekt.

Bij de eerste methode schrijft men gewoonlijk niet af; bij de andere moet men
veel afschrijven De eerste methode was vroeger algemeen gebruikelijk en komt
nog veel voor bij .Bergwerksgesellschaften auf Kuxen", de tweede methode is

moderner Zij vereischt een nauwkeuriger loon- en magazijnverrekening en een
zéér nauwgezette inventarisatie aan het einde van ieder jaar.

Daartusschen in ligt de methode van de meeste particuliere mijnen : véél of

weinig op de exploitatiekosten brengen, al naar mate de uitkomsten van het
bedrijf zulks gewenscht maken.
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verder mede, waaraan de sommen, voor uitbreiding uitgegeven,
zijn besteed.

Winst en Verlies.

Algem. onkosten . .

Buitengew. uitgaven .

Intrest

do. leening . . . .

Winst
Afschrijvingen . . .

Aandeelhouders 6 %
ƒ142.500,—
. 2.56250
, 20.437,50

, 23.000,—
. 81.000,—

'/ 133.000.-

32.000,-

53.000,-

46 000,-

238.000,-

Belasting

Tantièmes
Reserve
Onverd. 270.000,

ƒ 772.000,—

AO. po

Productierekening

.

Huren
Diverse ontvangsten

ƒ 17.000,-

, 721.000,-

, 26.000,-

ƒ 772 000,-

/ 772.000,—

I. Vragen wij ons ook hier in de eerste plaats af, wat niet
blijkt uit de jaarrekening.

Van de balansposten trekt de aandacht de „deposito van aan-
deelhouders", een waarlijk zeldzaam voorkomend hoofd van reke-
ning, waarvan het karakter wèl bevroed kan worden, maar toch
allerminst vaststaat. ^)

Niets leert ons verder de winstrekening met betrekking tot den
verkoopprijs en de productiekosten van het product in totaal en
per ton. Het is daardoor ook onmogelijk zich een oordeel te vormen
over de economie van het bedrijf, en zulks te minder, omdat
uit niets blijkt welk systeem gevolgd is bij het boeken der uit-

gaven; d.w.z.: wat men als exploitatiekosten heeft geboekt, en
wèt ten laste van onder- of bovengrondsche werken is gebracht.

«)

1) Waarschijnlijk hebben eenige aandeelhouders met het oog op een te nemen
besluit tot uitbreiding van het aandeelenkapitaal tijdelijk geld ter beschikking
der vennootschap gesteld. In dien zin althans komt deze rekening voor op de
balans van een duitsche vennootschap.

2) Men gaat daarbij op verschillende wijzen te werk. De twee uitersten zijn*
a. alle uitgaven worden als exploitatiekosten geboekt;
b. alle kosten, behalve die verbonden aan delving en onderhoud, verkoop

en algemeene leiding, worden ten laste van een of andere rekening van bezit
geboekt. ^

Bij de eerste methode schrijft men gewoonlijk niet af; bij de andere moet men
veel afschrijven De eerste methode was vroeger algemeen gebruikelijk en komt
nog veel voor bij .Bergwerksgesellschaften auf Kuxen", de tweede methode is
moderner Zij vereischt een nauwkeuriger loon- en magazijnverrekening en een
zeer nauwgezette inventarisatie aan het einde van ieder jaar.

Daartusschen in ligt de methode van de meeste particuliere mijnen : véél of
weinig op de exploitatiekosten brengen, al naar mate de uitkomsten van het
bednjf zulks gewenscht maken.

y

y

y

y

V

y

143

I I I I i I I I I

S 8 88 8 SS 8

8

ooqoooopo
Ö Ö Ö Ö Ö Ö co 00* öo «3 o 00 QO lO «>-

to 00 tO "^ CS

O.
o
o <:
2 «
ca
C/3

OO
p
00

cd
ca

O)
O)
Xi

en

•O

§ •

SS
ü •

4*
•O •

e
ca .

«e co

> c
I-s o

'S Ï5 p
ca t)

-* O)

O ^
ö, o. Si

iij; j U E Q Oef

o

35^

e

u
(O

I. L L L L l l loooocTocToooooooooooooopop
Ö Ö C4 CD CM Ö Ö CS
COCOCSOiTfrrcOt>-
Oï '^ 00 CS Tj« CS CS

"-s r t r c r » r

I II I I I Lo o Q o o o OO o«o O Q O o
p p p p p p p
CS «et

^'
es' lO t^ r^

CO OO CS CS t^ t^
•5» CS 00

8 O oo op o pÖ (Ó iÓ
"^ .-H Tj»

^

ooo
ooo
ö
co

00
co
CS

53

1-1
co

OOOOOOOOo o o o o o oo o o p p p pööoócs'cstoocs
oi-^ooco^cocs»-"

o oo oo o
•

co "«f

r—t

o o o o oo o o o o
p p p p p p
aj co '«J' co 00 00
co * CS ^ co -^
co CS "* co co •-•

en

c

<u

O)

u

<u o
•o 2

c «o

S o

c

*c
o

c
:<U

c a>

OJ um

^
3

O)
c

O J=
Xi u
(U ca

o;^

O)

• ^
O)

• J^
•o

• c
c o
c ^

o; o

I
o;

•I «
O)
.^ en

w- *-

« c

s
•o
o

Nj ca
ca t
W) S en

J2 O ca M^
:^ > tscj w

O)

u

e

O)
-*^

Q



i

I

i

II

144

Evenmin is na te gaan, waartoe de buitengewone uitgaven
hebben gediend.

II. Wat wèl blijkt is in dit geval veel, omdat de balans waar-
lijk duidelijk en uitvoerig is.

Al is de wijze, waarop de waarde der activa is bepaald, niet

aangegeven, toch is men over de voornaamste posten zeer vol-

doende geïnformeerd. Men kent de grootte van het stamvermo-
gen *), zijn samenstelling en de afschrijvingen erop; men weet,

welke vlottende middelen er aanwezig zijn en ook de betalingsver-

plichtingen, die systematisch gegroepeerd zijn.

Het is daardoor mogelijk de liquiditeit te bepalen.

De balansposten wederom uitdrukkende in percenten van het

totaal actief, krijgt men volgend overzicht.

Actief.

Stamvermogen 91.6

Vlottende middelen:

debiteuren 5.7

producten 0.4

magazijn 1.7

effecten 05
kas 0.1 8 4

Passief.

Kapitaal 51.3

Reservefonds 1. 52.3

Leening 18.1

Hypotheek 1.7 19.8

Deposito 9.8

Crediteuren, coupons en

aflosb. oblig 12.6 22.4

Veinst:

uit te betalen .... 3.4

reserve en onverd. . . 2.1 5.5

ÏÖÖ

Dat de verhouding tusschen de betalingsverplichtingen en de
middelen tot betaling uiterst ongunstig is, is buiten kijf; de toe-

stand is er een, die krachtige maatregelen wettigt. «)

De winstrekening leert verder, dat uitgedrukt in guldens per 10
ton productie uitmaakten:

1) Dit woord hier gebruidt in den zin van „vastgelegde middelen".
2) In het verslag over het volgend jaar vindt men de opmerking: .met het

oog op de hooge eischen, die door den aanleg van nieuwe werken aan de geld-
middelen der Maatschappij gesteld worden, achtte de algemeene vergadering
het raadzaam van de uitkeering van een dividend af te zien".
Een even juiste als duidelijke motiveering van een goed besluit. Het statutair

kapitaal is intusschen belangrijk verhoogd.
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de winst op de productierekening f 21,13

interest f 2,90

afschrijving „ 6,98

algemeene onkosten „ 3,90

buitengewone uitgaven . . . . „ 0,94 „ 14,72

J "MÏ
andere baten „ 1,

—

Winst per 10 ton f TM
Een vergelijking met de cijfers van andere ondernemingen, die

in hetzelfde gebied den mijnbouw bedrijven, leverde weinig resul-

raat op : deels waren de verslagen te weinig zeggend, of wel bleek

de rekening op gansch andere leest te zijn geschoeid ^).

Wel leek het, alsof een jonge onderneming, die een uitvoerig

verslag publiceerde, meer afschreef; nl. ruim 4V2 % over den kos-

tenden prijs (voor de eerste vijftien jaar dus overeenkomende

met 7V2 7o afschrijving van de boekwaarde) tegenover ± 57* \
over de boekwaarde bij de onderhavige maatschappij. De nieuwe

onderneming maakte echter een veel rigoureuser splitsing tusschen

„uitgaven voor werken" en „exploitatiekosten" en moest dus ook
meer afschrijven.

In verband met het productief-vermogen en den berekenden exploi-

teerbaren rijkdom aan mineralen was het bedrag, vastgelegd in de

mijnen, lager dan van de meeste ondernemingen in hetzelfde gebied. *)

§ 80. Van een ongevallen-verzekeringsmaatschappij heeft men
voor zich liggen een reeks verslagen.

Deze bevatten, zooals zulks bij de gezonde verzekeringsmaat-

schappijen steeds meer gebruikelijk wordt, behalve een duidelijke

balans- en winstrekening, allerlei gegevens, die ter beoordeeling

van het bedrijf gewenscht zijn, als:

1®. een lijst der effecten, die, onderverdeeld in de rubrieken:

spoorwegleeningen, gemeente- en provinciale leeningen enpand-

1) Bij vergelijking van balansen van verschillende maatschappijen moet aan
deze mogelijkheid steeds worden gedacht.

2) Bij mijnbouw-ondernemingen is iedere vergelijking met de resultaten van
andere maatschappijen, zelfs als zij in hetzelfde gebied werken, van twijfelach-

tige waarde. In het algemeen leenen zich daartoe alleen: bruto en netto prijs

per ton product (af mijn), kosten per ton en de boekwaarde van het etablisse-

ment per ton productief-vermogen en per ton exploiteerbaar mineraal. In de „Sta-

tisque des houillères en France et en Belgique" worden de balansen van een
groot aantal steenkolenmijnen in die landen afgedrukt. Uit de balansen, betrek-

king hebbende op de N.V. in het 9e arrondissement van België, zijn enkele

gegevens ontleend en in volgend staatje (zie blz. 146) vereenigd.

Volmer, Winstrekening en Vermogensbalans. 10
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brieven van hypotheekbanken, van iedere obligatie doet kennen

o;rreU:r '" ^"^'-^-P^'i-n'^enLpentliSeï

2». de verdeeling van het aandeelenkapltaal-

afdeellZT"'"
""''"''''"' """^ "' ""''^ ^« ^«^^^^ ^«« iedere

4». A^^ ï/^r^oop rfer verzekerde bedragen
50. df verklaring, dat de wiskundige reserve ir, h^ h^.u

op^rnen met Het öe^ra, aoor den ^i^J^Zil^Z;:,
5« het rapport van commissarissen, van den accoZZtvan een commissie van onderzoek,

<^countant en

Cijfers uit opvolgende jaarverslagen.

<

i

Premie

colJ.

Reserve
j

Premie 1 Reserve
coll. indiv. indiv.

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

413.000
440.000
447.000
473.000

500.000
473.000
404.000
232.000
280.000

Onkosten. Winst.

201.000
315.000
465.000
655.000

I 931.000
1.170.600

1.247.000

1.210.000

1.242.000

37.000
55.000
73.000

88.000
104.000

120.000
125.000
140.000

1.400

7.500
12.000

14.000

26.000
28.000
18.000

16.000

Statutaire
j

l^ividend

reserve. ^^^^ ^^^
*

I jaar.

45.000
53.000
74.000

61.000
77.000

66.200
75.900

76.000

76.000

151.000
1 1 1 .000

89.000
43.000

-25.000
22.800

110.000

86.000
100.000

15.000

25.000

77.000

37.000
13.000

26.500
103 500
138.0001)

39
271/2

181/2

8

5

73/4

83/,

10

%

Naam van de mijn.
1 Productie

in tonnen.

Bois de Micheroux

du Hasard . . .

Herve Wergifosse

Maireux Bas Bois

Grootte v. h.

stamvermo-
gen na

afschrijving.

in frs.

88.850 2.347.544.80

Bruto winst
(verminderd met

algemeene
onkosten, niet
met rente en
afschrijving.)

in frs.

Ia Minerie
Quatre Jean
Werister .

73.460*)

98.780

89.470

39 660
77.200

164.600

4.945.747.47

1.262.163.-

1.670.373.07)

87.605.62)

1.053.000.—

992.727.69

19.616.49 )

( 154.073.27fl) )

(110.151.04 I)

(145.500.-f):)
138.373.69

62.000.

87.605.62fl)

15.500.-r)
46.696.41

?

227.631.49

543.948.03

238.670.39

268.087.67

337.412.44

146.379.91

?

1.327.983.54^\ XT-
'

— '' 625.007.— zz/ bcja) Nieuwe werken ten laste der winstrekening eebracht

gelijk aan het totale credit der winst/ekwine- ' '*""''° ^°'S*"' <*^ ""'^"^
c) A ossing van obligatiën uit de winst.

volk^^aid^rdUr^el^' ie^htTp J ^"^^"1!^^"^^ f^^- toege-

i

i'

i

V

>
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I. Wat niet blijkt is spoedig gezegd, n.1. dat:

P. de rentabiliteit van iedere branche niet afzonderlijk in de

rekening tot uitdrukking komt. In het verslag wordt er trouwens

uitdrukkelijk op gewezen, dat de rente niet verdeeld is. Dit is

ook met de algemeene onkosten het geval;

2^. de rentestand, die aan de berekening der wiskundige reserve

ten grondslag ligt, niet is genoemd.

Wel is het zéér waarschijnlijk, dat daarvoor 3V2% is aange-

nomen; men zou dit evenwel kunnen vragen en op die vraag zeker

€en duidelijk antwoord ontvangen. ^)

II. Wat wel blijkt?

In de eerste plaats kunnen wij de verhouding bepalen, die er

bestaat tusschen de verschillende groepen van activa en passiva.

Uit het op pag. 149 afgedrukte staatje blijkt duidelijk, dat de

verhouding tusschen de verschillende groepen van verplichtingen

en de activa, tot dekking ervan bestemd, zéér gunstig is.

Niet alleen toch vinden de verplichtingen ruime dekking in de

daarvoor in het bijzonder bestemde uiterst soliede waarden ; maar

zij maken nauwelijks 52 7o van het actief uit. Er is dus bijna

100% overwaarde aanwezig, zoodat de zekerheid van de geassu-

reerden naar m.enschelijke berekening volkomen is.

't Is zelfs haast ondenkbaar, dat ooit de bijstorting van aan-

deelhouders noodig zal zijn.

Wat de taxatie der waarden betreft, blijkt dat alle effecten tot

den kostenden prijs op de balans voorkomen. Daarin schuilt geen

gevaar, èn omdat de bedragen, die van jaar tot jaar uit de reserve

genomen moeten worden tot aanvulling van dat deel der scha-

den, dat niet uit het rente-inkomen gedekt wordt, betrekkelijk

klein is; èn omdat de koersdaling der laatste jaren een gevolg

is van het stijgen van den rentevoet, welke deels ook gunstig op

de positie der verzekeringsmaatschappijen inwerkt.

De rentabiliteit der fondsen is ook bij de onderhavige maat-

schappij langzaam stijgend. ^).

Dat de inventaris met slechts enkele guldens op de balans

voorkomt, is wel niet theoretisch juist, maar in overeenstemming

met een vrij algemeen gebruik. In werkelijkheid is de gebruiks-

1) In een later verslag staat, dat de reserve, evenals in vorige jaren, bere-

kend wordt met een rentevoet van SVaVo*
2) In 1910 ± 3^8 "/o; in 1911 ± 3.95 7^ van den kostenden prijs.
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waarde van dat actief, dat duizenden gekost heeft, veelal nog vrij

groot, maar de likwidatiewaarde gering.

De innerlijke waarde van het aandeel kan, met het oog op de
samenstelling van het actief, zonder bezwaar rechtstreeks uit de
opstelling van het zuivermogen worden afgeleid.

Aandeelenkapitaal ... ƒ 1000.000,—
Reservefonds . . . . , 103.500,—

, uit de winst over 191 „ 30.000.—

Zuiver vermogen . ƒ 1.133.500,—

d.i. 113V3 7o van het volgestorte kapitaal.

Neemt men in aanmerking dat slechts 20 ^Iq op de aandeelen is

gestort, dan vindt men voor de waarde in de vennootschap aan-

wezig tegenover iedere ƒ 100,— gestort kapitaal:

1.133.500 — 800.000 . ..^^^^

2ÖÖÖ
== ƒ ^^^'^^•

Het dividend van 10 ®/o bedraagt ruim 6V2 ®/o van de innerlijke

waarde van het aandeel, voor dat de verhooging der reserve uit

de winst was bijgeboekt.')

De grafische voorstelling op pag. 151 doet duidelijk uitkomen
zoowel de krachtige ontwikkeling der individueele verzekering als

het onregelmatige verloop der afdeeling collectieve verzekering èn

met betrekking tot het premie-inkomen èn wat de reserve aangaat.

Ook hiervan vindt men in het verslag een tweetal oorzaken

aangegeven; te weten P. dat na de herziening der tarieven

door de Rijksverzekeringsbank tal van contracten door de maat-

schappij als ongewenscht geworden risico's niet vernieuwd wer-

den; en 2^ dat door de revisie der contante waarden in 1909

en volgende jaren meerdere rente-verplichtingen, stammende uit

vroegere jaren, vervielen, wat op de wiskundige reserve van grooten

invloed was.*)

De baten en lasten kunnen wij in casu uitdrukken, hetzij in

percenten van de winst of per 100 gulden premie-inkomen; wij

zullen zoowel het een als het ander doen.

1) N.l. ƒ 15175,-.
2) Een groot deel dezer vrijkomende bedragen is besteed tot verhooging

der statutaire reserve. Men denke overigens niet, dat er een eenvoudig constant
verband bestaat tusschen het premie-inkomen en het bedrag, dat aan de reserve
moet worden toegevoegd; groote afwijkingen van een langjarig gemiddelde
kunnen hoogstens een vraag wettigen.

De lijn, die het verloop der wiskundige reserve doet uitkomen, wekt het
vermoeden, dat men van af 1906 bij de bepaling dezer reserve een formule heeft
toegepast, waarbij men voorzichtigheidshalve minder acht geslagen heeft op de
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Baten en lasten.

1908 1909

>

81

d. I o.

-i-o '. O»

8Ë

o.

1910

OC

•S73

Intrest

Bruto saldo collectief .

9 „ individueel.

Bijzondere baten . . .

Algemeene onkosten. .

Afschrijvingen

Winstsaldo .

42.45

30.-

27.4

0.15

Se

100.—

68.2

f

31.8

8.35

7.15

5.10

4.6

16.85

11.45

23.45

5.4

1.4

6.15

25.6

4.-

24.1

48.0

26.4

1.5

100.-

39.4

8.85

17.6

9.7

0.55

60.6

3.4

57.2

36.7

14.45

22.8

42.3

22.25

1.25

31.65

304
33.0

4.95

14.4

13.8

150

2 3

21.-

100.—

46.8

45.5

21.3

53.2

0.25

242
0.1

52 95 24.1

i

Uit dit staatje blijken duidelijk twee feiten

:

In de eerste plaats, dat de onkosten grootendeels constant zijn
en meer beheerscht worden door den omvang der organisatie dan
door het premie-inkomen. O Voor de maatschappij schijnt daarom
Uitbreiding van de portefeuille - d.i. het aantal contracten en het
verzekerde kapitaal — een levensvoorwaarde te zijn.

iqJTq "^M^^^^
P^^^^s "'oet op het saldo collectief in de jaren

lyuy en 1910 een buitengewone omstandigheid van invloed geweest
zijn Het IS dezelfde, waarop de grafische voorstelling reeds op-
merkzaam maakte; nl. de revisie der contante waarden.

^^§^l^et verslag van een hypotheekbank bevat naast de balans

"^""^uE^l'^ 1^'
'^""^'if

'.^^^rdoor althans vindt het verloop een gereede verklarin^r

/ 709.000,-; 1907;/' 881.000,'-

waiU '^<^^i^^^^^'^^^^'>^^"' *e .«„ geweest.

1903
1906
1909
1912

1905
1908
1911

ƒ 541.000.-;
/ 1.030.000.-;

/ 1.236.000,-;

1^
o .S V—

. nT3
'^a> co

« ka
0.0.

21.2

42.9
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i
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\
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€n de winstrekening de volgende ter beoordeeling van de onder-

neming belangrijke gegevens:

P. een naamlijst van aandeelhouders. Uit het overzicht blijkt

-dat één aandeelhouder bezit 21 aandeelen, dat 12 anderen hou-

ders zijn van te zamen 191 aandeelen; terwijl de resteerende 788
aandeelen zijn verdeeld over 240 personen.

2**. opgaven betrekkelijk de in het boekjaar en alle vroegere

jaren gesloten hypothecaire leeningen; en o.a. de volgende daarop

betrekking hebbende overzichten:

Overzicht van het roulement der, sedert de oprichting der Bank tot 1 Januari 1913,

gesloten leeningen en van de geschatte waarde der onderpanden.

Geslo-

ten in:

Aantal
der lee-

ningen.

Oorspronkelijke

Hoofdsom.

Oorspronkelijke

Taxatie.

Saldo's

Hoofdsom op
31 Dec. 1912

Saldo's

Taxatie op
31 Dec. 1912.

Restee-
rend

aantal
tee-

ningen.

1899
1900
1901

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912

106
103
99
90
108

87
127

68
36
50
60
61

49
55

ƒ

1099

1.245.795,-

1.195.490,-

940.905,

1.297.600,-

1.537.300,-

1.558.950,-

1.883.950,-

956.775,-

399 010,-

771.300,-

885.285,-

917.850,-

1.027.600,-

1.290.400,-

ƒ

ƒ 15.908.210,

1.801.264,

1.815.071,-

1.447.480,-

1.981.181,-

2.311.210,

2.337.638.-

2.867.458,-

1.425.980,-

594.100,-

1.166.165,-

1.296.325,-

1.378.000,-

1.557.225,-

1.876.940,-

/

ƒ 23 856.037,-

180
159
152
371.

741.

550.

608.

593.

204.

557.

674.

781.

966.

1.247.

.415.—

.980,—
539,61

,253,81

750,—
910,—
658,21

855,—
629.64
935,-
905,—
690,-
398,-
976,30

ƒ

ƒ 7.792.895,57

331.141,-

299.828,-

284.940,-

671.240,

1.351.509,-

962.795,-

1.041.250,-

1.004.500,-

321.300,-

932.615,-

1.042.525,-

1.216.150,-

1.492.225,-

1.819 440,-

ƒ 12.771 458.—

21

22
22
31

49
44
56
39
22
33
47
55
47
54

542

Overzicht der hypothecaire leeningen op 31 December 1912.

N^ar den rentevoet.

Percent. Aantal Bedrag.
Naar de grootte. Aantal.

Saldo op
31 Dec. 1912.

4V4 165 ƒ2.679.888,21 boven ƒ 100.000,- . .

48/8 4 - 98605, van ƒ 75001—100.000,—
41/2 255 .3 011988,06 van ƒ 50001-75000,— .

4V8 18 „ 380868,— van ƒ 25001-50000,— .

48/4 82 „ 1.260 136,30 van ƒ 10001 25000, .

5 18 . 411.410,- van ƒ 10000- tot minder

542 ƒ7.792 895,57

2 ƒ 377.000,-
4 , 365.600,-
14 „ 848 100,

65 , 2 164.981,30
157 . 2 540 855,
300 , 1 496 359,27

542 ƒ7.792.895,57

In 1912 werden gesloten 55 leeningen tot een totaal bedrag van

ƒ 1.290.400,—, terwijl het bedrag der uitstaande hypotheken toe-

nam met 19 stuks en ƒ 683.908,76.
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30. opgaven betrekkelijk het opmaken, plaatsen, terugkoopen
en vernietigen van pandbrieven.

Uit de daarop betrekking hebbende overzichten blijkt, dat sedert
de oprichting zijn opgemaakt en geplaatst voor / 7.996.600 pand-
brieven; waarvan zijn teruggekocht voor ƒ 3.119.100,— (in 1912

ƒ 326.400,—), vernietigd ƒ315.000,— (in 1912 ƒ 215.000,—, her-

plaatst ƒ 2.799.000,— zoodat in omloop zijn pandbrieven tot een
bedrag van ƒ 7.676.500,—.

De koers van uitgifte der 4 % pandbrieven, die in 1911 op

97 V2 ^/o gehandhaafd kan worden, werd in 1912 tot 96 7o terug-
gebracht.

40. de belegging van het reservefonds, die geheel bestaat uit

soliede rentegevende stukken;

5<». een afschrift van de voorschriften voor het toezicht, door den
Raad van beheer in samenwerking met den accountant uitte oefenen.

6*^. het rapport van den accountant.

4

BALANS.

1911 1912 1911 1912

Aandeelhouders .

Hypoth. geldleening
Onroer. goederen
Kas . . .

Banksaldi .

Prolongatie.

Debiteuren

.

Meubilair . . . .

Belegd Reservefonds
Intrest nog te goed.

f 900000 —
. 7109586,81

n 22000,—
9832,435

, 11278,06

. 71000,—
„ 56839,08

1-
, 99394,805

, 51169,50

ƒ8331101,69

/ 900000,—
, 7792895,57
. 22000,-

7599,16

n 30695,40
„ 85000,-
, 10000,256

1.--

. 115174,32

n 56712,61

ƒ9020078,316

Aand. Kapitaal . .

4V2% Pandbrieven
4 . id.

31/2

.

id.

Coupons . . .

Dividenden . .

Crediteuren . .

Interest verschuld.

Reservefonds
Winst ....

ƒ1000000,—
, 612000,-
, 6408500,—
n 31500,-
. 131333.25

606.—
. 3484,825

. 6886,12

. 102522,18
- 34269,315

/8331 101,69

ƒ1000000,— <

„ 1431400,-
.6215100,—
. 30000,—
, 133280,75 >

338,— ^

. 42867,585 i

, 10735,50
. 118926,93

. 37429,55

ƒ9020078,315 <

WINST- EN VERLIESREKENING.

1911 1912 1911 1912

Onkosten . . .

Afschrijvingen op:
Meubilafr . . .

Onr, goederen .

Zegelkosten pandbr
Emissiekosten „

Koersrekening .

Debiteuren . . .

Winst ....

ƒ 13.719,41 ƒ 17.823,26»

584,25310,34
460,92»

1.775,—
1.649,29

452,3«

34.269,31'

2.175,-

346,73»

37.429,55

ƒ 52.637,16 ƒ 58.358,80

Interest

Provisie enadministr.
Verg. v. vervr. afloss.

Exploitatie onr. goed
Koersrek.40/5 pandbr.
Diversen ....

ƒ 29.738,95»

15.858,68

2.125,23
1.194.78»

3.635,95

83,56

ƒ 51.637,16

ƒ 32.766,44
, 10.011,30»

. 3.691,16

. 1.200,05»

, 10.459.24

230,60

1
f 58.358,80

\
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Op de vragen, die men zich met betrekking tot den financieelen

stand dezer vennootschap kan voorleggen, geeft het verslag direct

of indirect een afdoend antwoord.

Het toezicht verzekert voldoende de juistheid van het bedrag

der verplichtingen van de bank; het verschil tusschen de geschatte

waarde der onderpanden en de in hoofdsom te vorderen bedragen

wegens hypothecaire leeningen is te groot, dan dat vermoed mag
worden, dat de gevolgen van onjuiste taxatie ^) voor de vennoot-

schap van ernstigen aard kunnen zijn.

Ook de netto winst en het dividend toonen dat regelmatige

verloop, dat voor ondernemingen van administratieven aard zoo

zeer gewenscht is.

Winst en dividend *) bedroegen, n.1.

:

in 1899 ƒ 3.188.55^ en 2V,T in 1906 ƒ27.743.555 en 6V2%
1900 „ 5.092.785 »4 „ 1907 „20.032.81 „ 6V2„
1901 „ 4.876.99 »4 „ 1908 „ 22.399.1 P „ 6V.3„

1902 „11.827.38 » „ 1909 „26.959.90 „ 7 „

1903 „ 13.670.33 1» 5 /2 » 1910 „34.010.31 „ 8 „

1904 „ 20.732.12 » 6 „ 1911 „34 269.315 „ 8 „

1905 „ 27.820.795 » 6 /2 „ 1912 „37.429.55 „ 10 „

De algemeene depressie van 1907 deed zich blijkbaar in dit

bedrijf in niet ernstige mate gevoelen.

Toch legt bovenstaand staatje twee vragen in den mond; nl. Ie in

welken zin wordt op het bedrijf der hypotheekbanken invloed uitge-

oefend door de conjunctuur in het algemeen en den rentevoet in het

bijzonder? en 2*^ hield de ontwikkeling van het gegeven bedrijf

gelijken tred met den algemeenen gang van zaken in de branche ?

Het antwoord op die vragen kan alleen verkregen worden door

tal van gegevens te beschouwen in hun onderling verband. Enkele

daarvan zijn in volgende tabel vereenigd.

Met zekerheid kan men uit deze cijfers betrekkelijk weinig

afleiden. Wel schijnt de krach van 1907 tot grooter voorzichtigheid

bij het verleenen van hypothecaire kredieten te hebben aangespoord,

en schijnen de moeilijkheden, verbonden aan bet plaatsen van

pandbrieven van een matig rentetype, te stijgen. Zelfs voor staats-

fondsen is dit het geval; immers de 3\ N. W. S. stond bij een

1) De overwaarde is bijna 63 % of m.a.w. de beleeningen maken ruim 61 %
van de geschatte waarde uit.

2) Ook hiervan vond men een overzicht in het verslag.
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disconto van ± VI^ % genoteerd in 1903: 95%%; in 1908:

^\\ en in 1911: 86V
Beide oorzaken moeten op den omvang der zaken meer in-

vloed uitgeoefend hebben, dan de stijging van den rentestand

zelf. De invloeden hebben zich evenwel bij alle hypotheekbanken

zonder uitzondering doen gevoelen; een vergelijking met de ge-

middelden van al die banken behoudt daardoor hare waarde.

Uit de gepubliceerde rekeningen der in Nederland werkende
banken blijkt^):

1 ®. dat, uitgedrukt in percenten van de brutowinst, uitmaakten

:

bij alle maat-
schappijen

bij de betrokken
vennootschap

in 1911 in 1912 in 1911 in 1912

de algemeene onkosten

„ afschrijving op onroerend goed en

debiteuren

„ afschrijvingen uit anderen hoofde

„ provisie, koersverliezen en zegel-

kosten der pandbrieven. . . .

29,32

2,92

2,34

2,56

27,62

2,68

4,40

2,30

26,03

0,88

0,59

7,39

30,54

0,59

1-

3,73

totaal . . . 37,14 37,- 34,89 35,86

2^, dat de toeneming van het bedrag de uitstaande pand-

brieven bedroeg:

in 1912 2.88 7o bij alle maatijen. en 9.98 7o t>ij de betr. venn.

in 1911 3.29 7o do. „ 7.58 7o id.

van 31/12 1907 tot

31/12 1912. . 11.9 7o do. 21.33 7„ id.

Deze vergelijking valt voor de betrokken maatschappij niet ongun-

stig uit. Een enkele vraag slechts: waarom werd het saldo der

interestrekening gegeven en niet de betaalde en de genoten rente

afzonderlijk? Men had dan de rentabiliteit van het werkkapitaal nauw-

keurig kunnen bepalen, terwijl deze nu slechts benaderd kan worden.

In verband met het bedrag en het rentetype der uitgegeven pand-

brieven mag aangenomen worden, dat de betaalde rente in 1912

heeft uitgemaakt rond ƒ 300.000,—

Er werd bovendien gemaakt een bruto-winst van „ 58.358,80

zoodat een inkomen werd verkregen van . . ƒ 358.358,80 bruta

en een netto inkomen van „ 337.429,55

1) Zie de interessante artikelen, welke P. van Voorst jaarlijks in „Accoun-
tancy" publiceert.
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met een werkkapitaal van gemiddeld:

/ 7.364.300,— in pandbrieven

"
^^'^CL ^" gestort kapitaal

»)

/ 7.464.300,—
;

zoodat de rentabiliteit bedroeg 48 V hmfopn^co/ ..

cijfers een keer if^ m... a f ^ ^'^"^o en ^.5% netto, welke^j^ciö een Keer te meer den ouden rep^el hPvPct,o-n« a ^
de rentabiliteit van het wr^fekaoLar^^f ^ '• '* "''^'"'

bankvak.
wr^Kapitaal zóo gering is als in het

het dividend^ de koo^rïe tnTdL'^^^
"^"^ "^"^^^^'^^ ^^ "^^

Doen wij beide.

reservefonds .

•••••ƒ i.uuaüOO,—

118.926,93

zoodal voor ieder aandeel van f innn 'T
'•' 18.926,93

voor iedere / 100,- stortL"^.Sr hT'''^''^'-'^^
een waarde van ± 229^^ ^ ' '

''^'^''" ^°" ^'J^^" "P

deJd -7io"ooo"" T/'"''"
"" -"deelhouders 10o/„

divi-

verplichting tot 'nastorting! Ted tMaag Is
' '"""^' '^ "^^ ^^"

de ;entfvot"d?s7olï:rV"^ ''''''''• ''^^- ''"'/«"^«.en

4% "/o vind^mPn If f ''' ^'" *^°"'^"*^ pandbrieven op

on HoiH ? •
'^^^ "^^ "«'^ale rente zou bedraeen 5»/ o

De nr».
"' '"'''^' "^* ''°°^^^-" -«^^n zijn dan ±1^5 ^l'

ookweEve'elZ" '' ''"'"'^" ^"''^"'^^^'^ worden zad"n
Uit dTn' ai:7r aafzSrS^^^^^^^^^^^^ -^-^ ^'i"

200 o/, ware dan ook ni fb Z l,^"
"^'^"'"^ van ongeveer

waarom dat''k*ap"itaal "buiten beslouwlnTwp'^'
"'" """ "'" '"""^^ toegevoegd.

1
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§ 82. Kort samengevat omvat de balanskritiek:

P. het vaststellen van de beteekenis van de gepubliceerde

cijfers

;

2^. het vaststellen van de onderlinge verhouding der deelen van

het vermogen:

30. het vaststellen van de verhouding, waarin de verschillende

posten der winstrekening staan tot de bruto winst, tot

elkander en tot die bedrijfsfactoren, dié op hun stijgen en

dalen van overwegenden invloed zijn;

40. de berekening der rentabiliteit zoowel van het werkkapitaal

als van het zuiver-vermogen; en ten slotte

5^. de benadering van de waarde van het aandeel, afhankelijk

als deze is van het aanwezige zuiver-vermogen en zijn ren-

tabiliteit.

t .,
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IX. OEFENINGSOPGAVEN.

1. Vergelijk de U bekende begripsbepalingen van inventaris

en balans onderling. Oefen op die begripsbepalingen kritiek uit,

daarbij ook acht slaande op de plaats die de balans volgens ieder
der schrijvers inneemt in de dubbele boekhouding.

2. Hoe moet de kasvoorraad worden opgenomen? Geef aan^
wat de kassier en wat de controleur heeft te doen.

3. Maak uit volgende boedelbeschrijving den net-inventaris en
de balans op van W. Bevelander te Rotterdam per 31 Dec. 1912:
Aanwezig:

a, in geld: papier ƒ460,— ; goud ƒ35,— ; zilver en pasmunt
ƒ42,24.

b, in koopwaren, gelegen in het pakhuis „de Vraag'':

130 balen Java Koffie bruto 9500 K.G.; tarra IV2 K.G.per
baal a ƒ0.46.

60 vaten oleo-margarine (Union Extra), bruto 10118 K.G.
netto tarra ^ 4080 engl. (110 1^ z= 50 K.G.) a ƒ68,—.
en 100 Kisten gom-damar 7702 K.G. bruto, in commissie
van de Cultuur Mij. „Insulinde"; vracht en kosten bij aan-

komst ƒ 263,50.

c, in huizen:

pakhuis de Vraag groot 4 Are 48 c.A. getaxeerd opƒ 26.000,

—

Op dit pand gaf de Zwolsche Hypotheekbankƒ 15.000.— als

P. hypotheek, rente 472% 'sjaars, halfjaarlijks den Vs en Vu bij

vooruitbetaling te voldoen.

d, in fondsen:

ƒ10.000,— 3 % Ned. Werk. Schuld a 79^/4 % coupons V3-V9.
$ 6000,— Gert. v. Aand. Amalgamated Copper Cy. è 84 %„ •

waarop bij Broekman en Houders den 18 December een prolon-

gatie gesloten van / 12.000,— è A'j^ % 'sjaars.

1
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e. in wissels en vorderingen:

geacc. traite op J. Serklaes te Amsterdam per 14 Januari 1913
10.000,—.

vordering op J. Broere te 's-Gravenhage ad ƒ 5000,

—

(aflosbaar 1 Oct. 1914; rentende 5 % 'sjaars, achteraf te

voldoen in 3 maandel. termijnen).

Schuld aan de Handelsbank f 914,82.

4. In welke opzichten is de vorenstaande boedelbeschrijving

onvolledig?

5. Ontwerp voor een groote allemansgading (warenhuis of

bazar) een instructie voor de opneming (inventarisatie) van:

fl. de voorraden in den winkel;

b. de , in de pakhuizen.

6. Een machinefabriek publiceert volgende balans.

Werk deze balans zóó om, dat de posten gerangschikt zijn

naar hunne liquiditeit resp. opeischbaarheid. ^)

Kas
Aandeden in portefeuille

Gebouwen en terreinen

Fabriek in aanbouw .

Goederen in bewerking
Effecten

Aandeelh. n/t storten

Vorderingen. . . .

Grondstoffen . . .

Machinerieën . . .

Te innen Wissels . .

Depot bij de gemeente S
Dubieuze Debiteuren
Producten ....

ƒ 3.028,30

500.000,—
282.916,50

98.623,27

291.743,16

69.502,78

300.000,-

318.733,55

275.462,39

389.813,65

120.980,89
2.500,-
6.223,73

153.548,42

ƒ2.913.076,64

Aandeelenkapitaal

.

Te betalen Wissels
Crediteuren . .

Termijnen . .

Obligatieleening

Dividenden . .

Coupons . . .

Bank voor Z. Nederland
Reservefonds . . .

Uitgelote obligatiën .

Reserve v. dub. posten
Winst

ƒ2.000,000,—
„ 125.121,20

„ 108.960,45

. 115.000 —
^ 300.000,—

500.—
7.500.—
3.147.56

. 71.813,02

, 30.000,—
2.127,06

. 148.907,35

ƒ2.913.076,64

7. Groepeer de waarden op onderstaande Balans voorkomen-

de, naar hare liquiditeit in de volgende groepen: P. vastgelegde

middelen ; 2^, voorraden ; 3^. andere vlottende middelen ; 4^. eigen

vermogen; b^. schulden op korten termijn.

Druk het totaal van ieder dier groepen in percenten van het

totaal der reëele activa.

1) In gelijken zin kunnen nagenoeg alle balansopgaven omgewerkt worden.

Volmer, Winstrekening en Vermogensbalans. U
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Balans der Brouwerij „De Gerstekorrel" te Clarenbeek,

OP 31 December 1913.

Kas .

Gebouwen
Grondstoffen . . . .

Debiteuren (afnemers) .

Oprichtingskosten )
Mout en grondstoffen in

bewerking . . . .

Transportmateriaal
(vaten, wagens enz.) .

Aand. in portefeuille .

Te innen wissels . . .

Participatiën in restau-

rants

Machineriën en werk-
tuigen

Bier

Aandeelhouders nog te

storten

Steenkolen en smeermid-
delen

ƒ 831.75
216.524,50

191.315,42

514.708,75
3.000,—

32.618,50

65.000,-
500.000,-
37.750 —

125.300.—

401.930,65

278.580,22

250.000,—

316,55

Aandeelenkapitaal
Afschrijvingen . .

Crediteuren . . .

Te betalen wissels

Nieuwe Bank . .

Reserve ....
Winst te verdeelen

volgt

:

Aandeelhouders
50/0. . ƒ 62.500,-

50 O/o v/d.

overwinst „ 31.250,—

als

ƒ2.631.876,34

ƒ 93.750,-
tantièmes . ^ 12.500,—
reservef. . . 18.750,—
onverdeeld „ 413,59

ƒ2.000.000,-
. 128.876.34

. 145.021,06

„ 111.615,47

„ 78.497,55

. 42.452.33

125.413,59

ƒ2.631.876,34

*) Restant der kosten veroorzaakt door het passeeren der

akten, en het 'drukken en zegelen der aandeelen.

(Examen Boekhouden M. O. 1914.)

9. Een bouwmaatschappij leidt uit de verkoopprijzen der om-
gevende terreinen af, dat de waarde van hare perceelen met 15%
is toegenomen. Als de kostende prijs van hare terreinenƒ 6.980.000,—
bedroeg, hoe moet ze deze dan op de balans brengen:

a. indien men de gecalculeerde winst wil verdeelen en betalen

in aandeelen;

b. indien men de winst niet tot verdeeling wil brengen;
c. indien men met de meerwaarde slechts in zooverre wil

rekening houden, dat 4 «/^ dividend aan de aandeelhouders
in geld kan worden uitgekeerd?

De winstrekening stond debet voor ƒ 68.960,40 kosten en credit

voor ƒ 103.640,-— huur. Het kapitaal bedroeg ƒ 7.500.000,—.
waarvan ƒ 1.000.000,— in portefeuille.

10. De Exploitatie-maatschappij „ Claes van Dongen park'* heeft

op een terrein, dat haar ƒ63.5000,— heeft gekost, meerdere wonin-
gen doen zetten, waarvan de bouwkosten (alles inbegrepen) be-

f

t

1

c

163

dragen ƒ 98.620,50. Zij heeft deze woningen verhuurd voor den

tijd van 3 jaren voor ƒ 12000,— 's jaars.

In verband hiermede schat zij de grondwaarde opƒ 85.369,50.

Ga na, welke bezwaren er verbonden zijn aan de uitkeering

van de gecalculeerde winst, indien men ƒ 120.000,— a 4V2 %
onder P. hypothecair verband kan opnemen, waarvan ƒ90.000,—

noodig is tot aflossing van het bouwcrediet.

11. Uit de administratie van een levensverzekering-maatschappij

blijkt o.a. het volgende:

• EFFECTEN. WISKUNDIGE RESERVE. WINST.
(Koersverande-

Kostende prijs. Beurswaarde. Bedrag.
Vermindering

der oude risico's.

Toegevoegd voor

nieuwe risico's.

ringen buiten

rekening latend.)

31 Dec.

1907

1908

V 1909

1910

1911

1912

ƒ 10.714.200,—

„ 10.934.000,-

. 11.155.000.—

„ 11.396.500,-

„ 11.599.000,-

„ 11.815.000,-

ƒ 10.803.000,—

„ 10.901.000,—

. 11.032 000,-

. 11.198.000,-

„ 11.260.000,—

. 11.402.000,-

ƒ 10.612.700,-

„ 10.821.900,—

. 11.038.400,-

„ 11.250.500,-

„ 11.445.500-

. 11.654.500,—

ƒ 218.300

-

. 298.500

—

„ 316.700,-

„ 401.000,—

„ 412.000,-

ƒ 427.500,-

„ 515.000.—

, 528.800.-

„ 596.000,—

„ 621.000,-

ƒ 83.700,—

„ 101.200,—

. 118.570,—

„ 134.700,—

„ 156.500,-

. 175.000,—

^.

V

Hoe wordt de winst van jaar tot jaar, indien men:

a. de effecten op de balans brengt tot den kostenden prijs;

b. de effecten op de balans brengt tot de beurswaarde;

c. door ieder jaar voor koersteruggang een bedrag te reser-

veeren, dat verband houdt met de vermindering der reserve van

bestaande risico's en met het verschil tusschen den kostenden

prijs en de beurswaarde der effecten?

12. Van een artikel is de marktprijs te Rotterdam op 31 Decem-

ber 1912 ƒ 20,— per 100 K.G. vrij op wal, 3V2 maands promesse

of 2 \ korting, netto tarra incl. emballage, waarvan het gewicht

15 % van het bruto gewicht uitmaakt.

Bepaal de balanswaarde voor:

a. den fabrikant te Geertruidenberg,

(vracht c.s. naar Rotterdam ƒ 0,20 per 100 K.G.; kosten der

emballage ƒ 1,80 per 100 K.G; kostende prijs excl. emballage

en vracht ƒ 17,05; commissie V2 X)>
b, den grossier te Rotterdam,

(kostende prijs van een partij ƒ19,50 contant ; van een andere

ƒ 20,40 per 3 Va maand);

Volmer, Winstrekening en Vermogensbalans. U*

*
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c. den detaillist te Arnhem,

(vracht Rotterdam-Arnhem ƒ0,25 per 100 K.G; kostende prijs

ƒ 20,10 franco Arnhem per 3^2 maand);

en wel zoo ieder van hen de balanswaarde bepaalt:

a. overeenkomstig de beurswaarde,

b. naar het voorschrift der duitsche wetgeving,

c. overeenkomstig den kostenden prijs.

Welke methode acht U voor ieder der betrokken personen de
beste, en waarom?

13. Sluit de hieronder genoemde rekeningen af — met aan-

wijzing van de tegenrekening — overeenkomstig de daartoe

verstrekte gegevens (zie proefbalans en uittreksel van den in-

ventaris).

Fol. 1. Verleende credieten; fol. 2. Deposito's (anders dan in

rekening-courant); fol. 3. Producten in consignatie; fol. 4Disago;
fol. 5. Coupons; fol. 6. Afschrijvingen.

N.B. Bij deze afsluiting geen journaalposten geven.

Geef daarna — kort en zakelijk — voor ieder dier rekeningen

achtereenvolgens aan:

fl. van welken aard de handelingen zijn naar aanleiding waar-
van die rekeningen in den loop van A^^ yaar werden gedebiteerd

en gecrediteerd, met de uit die handelingen voortspruitende jour-

naalposten
;

b, hoe voor die rekeningen de gegevens, noodig voor de
afsluiting, werden verkregen;

c, welk beginsel bij de waardebepaling ten behoeve van de
balans is gevolgd.

Uittreksel uit den inventaris:

Fol. 1. W. Brandt, aan wien een crediet van ƒ 10.000,— is ver-

leend, is insolvent. Hij stond op fol. 9 nog credit voor

ƒ 614,24. Het verlies ad ƒ 9.385,75 is nog niet afgeboekt..

Zie ook fol. 19.

Ongeboekte nog verschuldigde rente ƒ 5.178,25.

Over de op 31 December 1913 nog onverkochte goederen
ontving de Maatschappij den 18en Januari d.a.v. de
volgende afrekening:

2.

3.
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Bruto provenu ji 3412. 5.—
af onkosten £ 218.10.1

af commissie „ 68.4.11 oocir
-

—

. , Zoo. 15.

—

Fol. 4.

5.

6.

19.

M 3125.10— èƒ 12,08 =ƒ 37.756,04.

Van de winst is ƒ 14.108,60 gemaakt op producten van

de „Oranje Estate" en de rest op die van „de Morgenzon".
De 4 % leening was oorspronkelijk grootƒ2.500.000,—.
Zij werd geplaatst a 95 7o» terwijl de kosten van zegelen,

drukken enz. bedroegen ƒ 11.5000,—. Ieder jaar wordt

ƒ 100.000,— a pari afgelost. Tegelijk met de boeking van
de betaalbaarstelling der uitgelote obligatiën werd ten

laste van 1913 gebracht voor disagio ƒ 8400,—.
Verjaard 4 coupons è ƒ 20,— = ƒ 80,—.

Afgeschreven wordt: 2 % van den kostenden prijs der

plantages en der kantoorgebouwen, 10 ^Iq van den kosten-

den prijs der werktuigen en gereedschappen benevens het

nadeelig verschil tusschen de boekwaarde en de opbrengst
van onbruikbaar geworden werktuigen of van verkochte

gebouwen enz., hetwelk in 1913 ƒ 3603,40 uitmaakte.

Wordt gecrediteerd voor V2 der in rekening gebrachte

kredietprovisie en gedebiteerd voor verlies op kwade
posten. Zie fol. 1.

14. Ontwerp voor een bedrijf met een groot aantal debiteuren

voorschriften betreffende de bepaling van de balanswaarde der

vorderingen.

15. Vele schrijvers leeren, dat de „goodwill", en soortgelijke

posten, zoo spoedig mogelijk uit de boeken moeten verdwijnen.

Ga na, of deze wensch verband houdt met de waardevermin-
dering van het actief, en dus is een comptabele noodzakelijkheid,

dan wel of hij geheel of ten deele voortspruit uit het streven

naar consolidatie der bedrijven, en dus is een bedrijfs-financieele

kwestie. (Zie o.a. Reiman & Nijst. De accountant als controleur.

*s-Gravenhage 1914).

16. Op de balans der Xredietvereeniging' per 31 December
1912 komt voor:

in het debet: Jn herdisconto gegeven'' ƒ 6.780.435,—
in het credit: Herdisconto „ 6.780.435,—
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Verklaar het karakter dezer posten.

Is het noodig, dat deze posten sluiten met de saldi van gelijk-

namige grootboekrekeningen? Moeten deze posten in debet en

credit van de balans steeds met dezelfde bedragen voorkomen?

17. Bepaal het karakter der posten:

a, wiskundige reserve;

b, reserve voor dubieuze posten;

€• reserve tot uitloting van pandbrieven;

d, (winst-) reserve tot uitloting van obligatiën;

e. dividendreserve

;

ƒ. onkostenreserve (in het debet bij verzekering-maatschappijen)

;

g. statutaire reserve.

18. Van een bezit is de aanschaffingsprijs ƒ 10.000,—, de

nuttige gebruiksduur 20 jaar en de restwaarde ƒ 1200,—

.

Hoeveel bedraagt de afschrijving in het Ie, 6e, 11e, en in het

laatste jaar, indien er afgeschreven wordt:

a. een gelijkblijvend percent van den aanschaffingsprijs;

b. n „ „ „ de boekwaarde;

c. naar het annuïteitenstelsel bij een rentevoet van 5 %?

19. Hoeveel zou de afschrijving in die jaren bedragen, indien

men voor verouderen en gebruik ieder afzonderlijk wil afschrijven ?

De afschrijving voor verouderen stelt men daarbij op 2 ^Iq 's jaars

van den aanschaffingsprijs, terwijl men bij een gebruiksduur van

20 jaar aanneemt, dat het gebruik jaarlijks 2^/2 ®/o zal afnemen.

20. Stel het verioop der boekwaarde en van de jaarlijks af

te schrijven bedragen voor ieder der in vraagstuk 16 en 17 ge-

noemde gevallen grafisch voor.

21. Werk in den vorm, gegeven op pag. 94 en 95, de balansen

uit, die aan candidaten in 1914 ter uitwerking zijn gegeven door de

„Federatie", de Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden en

de Nederiandsche Vereeniging tot bevordering der Handelsweten-

schappen.

Doe hetzelfde met die van het staatsexamen in 1913.

Geef daarbij tevens aan, hoe gij U het boek- en rekeningver-

band denkt.
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22. In een maand kwamen van een fonds de volgende notee-

ringen voor:

Datum.
Omzet

in

stukken.

KOERS

laagste

(1)

hoogste
(h)

Datum. Omzet.

KOERS.

laagste hoogste

1 60
2 20
3 110
4 90
6 100
7 120
8 140
9 160
10 80
11 60
13 40
14 125
15 55

80
76
n
78
81

86
87
88
88

87V2
87V4
87
87

82
80
78
81

86
87
88

88V4
88V4
88
87'/4

87V2
87V4

16

17
18

20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

10

30
60
10
30
60
100
180
200
210
180
140
100

8674
86V2
85
83
84
86

86V2
88
89
92
93
94
94

87

86V8
86 V4

84V2
85
87 V4

887,
937,
937,
94S
95V2
95

Bepaal

:

a, dag voor dag den middenkoers (^—t—

)

b, den middenkoers van de maand f "^ \

c, het gemiddelde van de middenkoersen van alle dagen.
d, het maand-gemiddelde van de middenkoersen; daarbij lettend

op den omzet van iederen dag.

e, den middenkoers van den 25en, toen verhandeld werden:
20 stukken a 89; 50 è 90; 100 è 91 ; 20 è 92V4 en 10 a 93 V2.

23. Stel de in vraagstuk 22a gevonden waarden grafisch voor.

24. Lees de grafische voorstellingen voorkomende op pag. 104
en 151.

25. Stel over een tijdsverloop van 10 jaren grafisch voor:
a. de arbeidsloonen bij rijkswerken;

h. de prijzen der levensmiddelen;

c, den rentestand;

d. het te goed van de inleggers der Rijkspostspaarbank aan het
einde van het jaar;

1

i

4

4

f
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een en ander volgens de „Jaarcijfers" gepubliceerd door het

Centraal Bureau voor de statistiek. 1).

26. In Nederland bedroeg het verbruik aan spiritualiën per hoofd

in liters in 1895/9: 8,43; in 1900/4: 7,97; in 1905/9: 7,24; in

1910: 5,21 en in 1911: 5,25;

terwijl graanspiritus in de jaren 1897/1911 noteerde in guldens

per H.L. van 46,2 % succ ; 4,92, 7,60^ 7,55^ 6,68^ 6,92^, 6,54^

7,36^ 9,12^ 8,37^ 7,54^ 9,025, 9 _ 3^29^ 7,02 en 7,71^.

Verhoog deze prijzen met den accijns, bedragende ƒ 63,— per

H.L. tot 1910 en ƒ 90,— na dien tijd, *) en stel daarna het ver-

loop van prijs en verbruik grafisch voor.

Ga na, welken invloed de verhooging van den accijns op het

verbruik schijnt uit te oefenen.

27. Vergelijk de verslagen van twee hypotheekbanken over de

jaren 1905/1913 met elkander; en beoordeel van beide vennoot-

schappen zooveel mogelijk den financieelen toestand. *)

28. Onderwerp de volgende balans en winstrekening aan een

onderzoek; daarbij uitgaande van de veronderstelling, dat het

verslag geen nadere gegevens verschaft. (Zie pag. 170).

29. Maak een vergelijkende studie van de jaarverslagen van:

a. de electriciteitsfabrieken der gemeenten Utrecht, Nijmegen

en Delft;

h. de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen en de Holl. IJzeren

Spoorweg Mij.;

c. de Twentsche Bankvereeniging ende AmsterdamscheBank;

d, de suikerfabrieken op Java.

1) Deze en eenige andere opgaven zijn met opzet op deze wijze gesteld, ten-

einde candidaten voor de boekhoudkundige examens er aan te wennen, het

studiematerieel ook buiten het leerboek te zoeken. Voor statistisch oefeningsma-

terieel zie men overigens de examens der Federatie en speciaal ook die der Ned.

Ace. Vereeniging.

2) Feitelijk is de accijnsverhooging den 10 Dec. 1909 in werking getreden.

3) Het is aanbevelenswaardig de verslagen zelf ter hand te nemen. Waar
men deze niet tot zijne beschikking heeft, moet men volstaan met de gegevens

verzameld in v. Nierop en Baak's Naamlooze Vennootschappen en van Oss'

Effectenboek; twee zeer nuttige uitgaven.
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UITGAVEN VAN G. DELWEL TE 's-GRAVENHAGE.
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VERSCHENEN

:

de vierde, verbeterde en vermeerderde druk van

. Depreciatie

en Reservefondsen
Een handboek voor Directeuren, Commissarissen

en Aandeelhouders van Naamlooze Vennoot-

schappen, Accountants en Boekhouders,

doorW. KREUKNIET,
Accoutant te Rotterdam.

PRIJS f 2,—. Alom verkrijgbaar.

H^^» Candidatcn Staats-examen zullen^^ goed doen, dit boek nog door te

werken met het oog op de veranderingenen

aanvullingen, in dezen druk aangebracht.

Het Handfilsrecht op onz6 Examens

Duizend vragen over Handelsrecht,

van antwoorden voorzien, ten dienste van hen,

die zich bekwamen voor een examen in het

Boekhouden,

DOOR A. FABER.

3e verbeterde druk. Prijs f2,—.

ADMINISTRATIEVE STATISTIEK,

DOOR Prof. J. G. Ch. VOLMER,
Buitengewoon üoosleeraai in de Bedrijfsleer aan de

Technische Hoogeschool te Delft.

Overdruk uit „Accountancy" en

„Maandblad voor het Boekhouden".

Prijs f 0.75.

Inhoud: Wezen, doel en middelen (met mo-

dellen en 1 kartogram). Statistiek van eene

Electriciteitsfabriek.

Voor het

Mondeling Staatsexamen.
Eene verzameling aanteekeningen, vragen en

opstellen over Handelsrekenen,ten dienste

van hen, die zich bekwamen voor het

examen Boekhouden iM. O.

DOOR

A. B. A. VAN KETEL en L. VAN HORSSEN,

Leeraren M.0.

Prijs f 2,25. Prijs f 2,25.

Beginselen van het Beheer

en de Boekhouding der

GEMEENTE-BEDRIJVEN,
DOOR

J. G. Ch. VOLMER,
Buitengewoon Hoogleeraar in de Bedrijfsleer aan de

Technische Hoogeschool te Delft.

Priis I 2,50. Priis f 2,50.

(Deel IV van de Techn. Comptabele Bibliotheek.)

Staats-examen in Boekhouden.

SCHRIFTELIJKE OPGAVEN

m. volledige uitwerkingen van het Examen

1906-1912 PER MAR ƒ 0,25

1913 (BEVAT 2 STEL) „ 0,40

1914 0,25

Overzicht van de Beginselen

DER

REKEN- EN STELKUNDE
vooral ten dienste van hen, die zich

voorbereiden voor de acte K XII M. O.

DOOR

L. BOUMAN Jz.,

Leeraar in de Wiskunde en hel Boekhouden
aan eene H. B. S. te Amsterdam.

PRIJS f 2,—. PRIJS f 2,—.

LEERBOEK
VAN

HET HANDELSREKENEN
HANDLEIDING BIJ HET ONDERWIJS,

DOOR

W. KREUKNIET,
Accountant, en oud-leeraar in het Boekhouden

en de Staathuishoudkunde te Rotterdam,

EN

A. B. A. VAN KETEL en L. VAN HORSSEN,

Leeraren M. O. Boekhouden.

EERSTE DEEL.

Vijfde verbeterde druk.

Prijs f 1,50. Prijs ï 1,50.
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UITGAVEN VAN G. DELWEL TE 's-GRAVENHAGE.

PRACTISCH BOEKHOUDEN
door W. KREUKNIET,

Accouiiiani en .iud-let-raar us hfi Hoekliuudeii en de Siaathuishoudkunde ie Koiterdaiii.

DEEL ! - f 5e druk ^^ Prijs f 1,50. DEEL ïï ~~ 9e druk -~ Prijs f 2,50.

A.\ rUOORDEN ï 0,75. ANÏVVOORDEN f 1,—.

Bi] deel II en !V behoort een stel cahiers bestaande uit: Magazijnboek. Crediteurenboek,
Debiteurenboek. (irooiboek Diverse Hulpboeken. benevens boeken bij vers.fiiHendc posten
Totaal zes exemplaren.

A!Ic cahiers zijn gelinieerd, zooals dat in de practijk gebruikelijk is en van bedrukte
hoofden voorzien.

Het ongemak van het zelf lijntjes trekken door de leerlingen — wat niet altijd even mooi
gaat is daardoor gehee! verdwenen, terwijl zij tevens een idee krijgen, hoc een Kantoor-
boek er werkelijk uitziet.

De prijs van een compleet stel bedraagt I 1/25.

DEEL m — 8e druk - Prijs f 1,75. Antwoorden f 0,40.

Dit deel behandelt de boekhouding van Vennootschappen.

DEEL IV - 2e druk - Prijs f 2.75. Antwoorden f 1,-.

Deel I. li en il! geven een ^^eheel \(jllcdigen leergang; deel IV geeft een algemeene
herhaling en voortzetting van het geleerde.

Door de grootc verbeteringen in de laatste drukken blijft Practisch Boekhouden, meer
nog dan vroeger. HET BESTE BOEK voor zelfonderricht. cursus- en privaatlessen. Het vormt
een uitnemend werk voor de H. H. S.. avondscholen en dergelijke inrichtingen van onderwijs.

Reeds in 19ÜÜ werd op het Grand Concours International de Comptabiüté de groote
verdienste van dit werk eikend. De lioogste onderscheiding voor inzenders: de Gouden
Medaille, werd er aan toegekend.

De spoedig op elkaar volgende drukken, in zeer belangrijke oplagen, zijn mede een
bewijs voor de superioriteit van ddzc uitgave.

Daarenboven roemen leeraren om strijd de m.ethodische behandeling der stof en verklaren
nooit een prettiger boek met hun leerlingen te hebben doorgewerkt.

Algemeene Handelskennis.
Grondslag voor de studie der Handelsvakken,

door L. F. VAN MEEUWEN Jr., '

Leeraar aan de Middelbare school voor
Handel en Administratie te "s-Gravenhage.

Vierde herziene druk. — Prifs f 2,25.

^M-

DE REKENING-COURANT.
HANDBOEK VOOR PRACTIJK EN ONDERWIJS,

DOOR A. B. A, VAN KETEL en L. VAN HORSSEN,
Leef^vren M. o.

Vijfde druk. — Prijs f 2,90.

Met zorg herzien, vermeerderd en verbeterd, blijft dit werk de meest
betrouwbare gids voor examen- en practijk-studie.

De ANTWOORDEN zijn verkrijgbaar a f 0,50.
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